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إن التطورات الحدیثة الیوم تجعل المؤسسات الرائدة في مجال ما أو في قطاع معین إلى البحث 

رف المؤسسات، من عن مختلف ال ادة من ط ة والح وسائل واآللیات الحدیثة نتیجة للمنافسة الشرس
ات  ة اتفاقی ى غای ات إل ي المنتج ز ف واء أو التمی ن االحت واء م ة س دة المنافس ن ح ل م أنھا أن تق ش
الل  ول من خ ي حل ت أن تعط ي حاول اب الت التواطئ، ونتیجة لذلك ظھرت بما یسمى بنظریة األلع

ل نتائجھا سواء كا روج بأق ل الخ نت ربح أو خسارة أو تعادل ما بین المتنافسین في الصناعة من أج
األضرار أو بأكبر عوائد، وفي ھذا البحث تم اسقاط نظریة األلعاب على قطاع خدمة الھاتف النقال 
في الجزائر ودراسة مختلف سلوكاتھم االستراتیجیة التي یتبناھا المتعاملون الثالث، وكذا یھدف إلى 

م در اسة سلوكات االستراتیجیة للمتعاملین الثالث ومختلف االستراتیجیات التي یتبنوھا بالقطاع، وت
ة  ات الثالث ى الوالی رت عل ي وزع االعتماد في ذلك على مختلف األسالیب من بینھا االستمارة والت

تغیر جدید (عنابة، والطارف، وبسكرة) كعینات للدراسة، فكانت نظریة األلعاب للمتعاملین الثالث م
ن  ة م رق الحدیث الیب والط ث عن األس ل البح ل متعام ى ك لھم كونھا نظریة حدیثة، فلذا یتوجب عل

  أجل البقاء في الصناعة وانتھاج مختلف االستراتیجیات. 

 
اب  ة األلع ة  -نظری د اللعب تراتیجي  -قواع لوك االس اراة  -الس راف المب ة  -أط  -المنافس

  ة.االستراتیجی

Summary: 
Recent developments today make the leading institutions in a particular field 
or sector to search for various modern means and mechanisms as a result of 
fierce and sharp competition by the institutions, which will reduce the 
competition from either containment or excellence in products to the agreements 
of complicity, and as a result Has emerged in the so-called gaming theory, 
which tried to give solutions through its results, whether profit or loss or a tie 
between the competitors in the industry in order to get the least damage or the 
largest returns, and in this research was dropped game theory on the mobile 
service sector in Algeria and the study of different Their behavior The strategy 
adopted by the three dealers, as well as the study of the behavior of the strategy 
of the three clients and the various strategies adopted by the sector, and was 
relying on the various methods, including the form, which was plagued by the 
three states (Annaba, Taraf and Biskra) A new variable for them as a modern 
theory, so each trader must search for modern methods and methods to stay in 

the industry and the adoption of different strategies. 
key words:  

Game theory - rules of the game - strategic behavior - parties to the game - 
competition - strategy. 
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  35  التعاون الكامل بین البحارین -   05الجدول رقم  -

  55  مباراة الطرفین ذات المجموع الصفري -   06الجدول رقم  -

  57  الستراتیجیة المثلى ونقطة توازنالمباراة ذات ا -   07الجدول رقم  -

  58  المباراة ذات االستراتیجیات المختلطة -   08الجدول رقم  -

  60  طریقة االحتماالت المشتركة -   09الجدول رقم  -

  61  تصور األول لحاالت الغش وااللتزام في االتفاق -   10الجدول رقم  -

  62  تصور الثاني لحاالت الغش وااللتزام في االتفاق -   11الجدول رقم  -

  70  أوجھ االختالف بین االقتصاد الجزئي واالقتصاد الصناعي -   12الجدول رقم  -

  160  دولة ) 175اشتراكات الھاتف الثابت والنقال بالعالم (  -   13الجدول رقم  -

  161  حسب المنطقة النقالالھاتف خدمة  نسبة انتشار -   14الجدول رقم  -

  163  ابت بالدول العربیةتطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف الث -   15الجدول رقم  -

  165  تطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف النقال بالدول العربیة -   16الجدول رقم  -

  173  تطور عدد المشتركین في شبكتي الھاتف الثابت والنقال -   17الجدول رقم  -

  176  الجزائر في النقال لخدمة الھاتف المشتركین عدد تطور -   18الجدول رقم  -

  180  " 0661 "كات عرض اشترا -  19الجدول رقم  -



  

  180  موبي كنترولاشتراكات عرض  -  20الجدول رقم  -

  181  اشتراكات عرض الدفع المسبق -  21الجدول رقم  -

  185  " حسب عدد الخطوطFlotte " التعریفة لعرض  -  22الجدول رقم  -

  196  حدود التعلیق على المتوسط الحسابي -  23الجدول رقم  -

  196  متغیر المستقلحساب معامل الثبات لل -  24الجدول رقم  -

  197  حساب معامل الثبات للمتغیر المتابع -  25الجدول رقم  -

  198  توزیع أفراد العینة حسب الجنس -  26الجدول رقم  -

  198  توزیع أفراد العینة حسب الجنس لكل متعامل -  27الجدول رقم  -

  200  توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة -  28الجدول رقم  -

  200  فراد العینة حسب الفئة العمریة لكل متعاملتوزیع أ -  29الجدول رقم  -

  202  توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي -  30الجدول رقم  -

  202  توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي لكل متعامل -  31الجدول رقم  -

  204  توزیع أفراد العینة حسب الخبرة العملیة -  32الجدول رقم  -

  204  د العینة حسب الخبرة العملیة لكل متعاملتوزیع أفرا -  33الجدول رقم  -

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتعلقة بتطبیق  -  34الجدول رقم  -
نظریة األلعاب واستراتیجیات المتعامل بقطاع خدمة الھاتف 

  النقال
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  211  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألبعاد نظریة األلعاب -  35الجدول رقم  -

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتعلقة  -  36الجدول رقم  -
بالسلوكات االستراتیجیة للمتعامل بقطاع خدمة الھاتف النقال 

  بالجزائر
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  217  قیاس االرتباط -  37الجدول رقم  -

درجة االرتباط بین أبعاد نظریة األلعاب والسلوك  -  38الجدول رقم  -
  االستراتیجي للمتعامل موبیلیس

218  



درجة االرتباط بین أبعاد نظریة األلعاب والسلوك  -  39الجدول رقم  -
  االستراتیجي للمتعامل أوریدو

220  

درجة االرتباط بین أبعاد نظریة األلعاب والسلوك  -  40الجدول رقم  -
  االستراتیجي للمتعامل جازي

221  
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  قائمـة األشكـال
  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  05  الخط الزمني لتطور نظریة األلعاب -  01الشكل رقم  -

  31  األلعاب ذات المجموع غیر الصفري -  02الشكل رقم  -
  49  التكالیف المطلقة لمنتجات المؤسسات -   03الشكل رقم  -

  54  حواجز الدخول والخروج -  04الشكل رقم  -
  66  الصناعي االقتصاد في التحلیل منھجیة -   05الشكل رقم  -

  74  الصناعي االقتصاد في التحلیل منھجیة -  06الشكل رقم  -

  81  زة التنافسیةدورة حیاة المی -  07الشكل رقم  -
  94  انسجام االستراتیجیة والسیاسة العامة للمؤسسة -  08الشكل رقم  -
  99  االستراتیجیات العامة للتنافس -   09الشكل رقم  -
  105  السلوك االستراتیجي التعاوني " التحالف االستراتیجي " -  10الشكل رقم  -

  106  نموذج أوستن - إطار تحلیل الصناعة للدول النامیة -   11الشكل رقم  -
  109  المحیط الخاص ( الصناعة/التنافسي ) -   12الشكل رقم  -
  113  منحنى تكالیف اإلنتاجیة الثابتة في أجل الطویل -    13الشكل رقم  -
  114  منحنى متوسط التكلفة في األجل الطویل -  14الشكل رقم  -
  116  منحى تمییز المنتجات -   15الشكل رقم  -
  117  الطاقة الفائضة -   16الشكل رقم  -
  124  تحدید الحد األعلى للسعر في السوق -   17م الشكل رق -
  125  تحدید الحد األدنى للسعر في السوق -  18الشكل رقم  -
  126  التدخل بمنح دعم حكومي للسلعة -  19الشكل رقم  -
  127 التدخل بفرض الضریبة على السلعة -  20الشكل رقم  -
  128  توازن المؤسسة في األجل الطویل - 21الشكل رقم  -
  129  زن المؤسسة في الصناعة في األجل الطویلتوا -   22الشكل رقم  -
  130  توازن المؤسسة المحتكرة في األجل الطویل -   23الشكل رقم  -
  136  توازن المؤسسة في المدى القصیر -   24الشكل رقم  -
  137  توازن المؤسسة في المدى الطویل عند دخول مؤسسات جدیدة -    25الشكل رقم  -
  139  للمؤسسة التوجھات االستراتیجیة -   26الشكل رقم  -
  142  دینامیكیة حرب األسعار -    27الشكل رقم  -
  143  لوحة المردودیة -    28الشكل رقم  -
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166  
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166  

تطور عدد المشتركین في شبكتي الھاتف الثابت والنقال  -    37الشكل رقم  -
  (األعمدة البیانیة )

173  

تطور عدد المشتركین في شبكتي الھاتف الثابت والنقال  -  38الشكل رقم  -
  (المنحنیات البیانیة )

174  

  تطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف النقال في الجزائر -   39الشكل رقم  -
  ( األعمدة البیانیة ) 

177  

  تطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف النقال في الجزائر -   40الشكل رقم  -
  ( المنحنیات البیانیة )  - 

177  

لعدد المشتركین في شبكة الھاتف  السوقیة الحصص تطور -   41الشكل رقم  -
  ( األعمدة البیانیة )النقال في الجزائر
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 2004في سنتي  لعدد المشتركین السوقیة الحصص تطور -   42الشكل رقم  -
  ( الدائرة النسبیة ) 2016و
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  191  المحیط الخاص لقطاع خدمة الھاتف النقال -   43الشكل رقم  -
  195  نموذج الدراسة -   44الشكل رقم  -
  199  توزیع أفراد العینة حسب الجنس -   45الشكل رقم  -
  199  توزیع أفراد العینة حسب الجنس لكل متعامل -   46الشكل رقم  -
  201  توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة -   47الشكل رقم  -
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  203  وزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة لكل متعاملت -   50الشكل رقم  -
  205  توزیع أفراد العینة حسب الخبرة العملیة -   51الشكل رقم  -
  205  توزیع أفراد العینة حسب الخبرة العملیة لكل متعامل -   52الشكل رقم  -
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  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  ARPT ."  246مي لسلطة الضبط " الھیكل التنظی -  01الملحق رقم  -

  247  .االستمارة -  02الملحق رقم  -

  251  .وسطوڤعرض  -  03الملحق رقم  -

  252  .موبیلیس كارتعرض  -  04الملحق رقم  -



  

  تمھید:

یھتم علم االقتصاد الصناعي بالظروف الھیكلیة السائدة في أسواق صناعة ما، وانعكاسات ذلك 
ن ھذا السوق، ویتأثر ھذا السلوك على مستویات أداء ھذه على سلوك المؤسسات الصناعیة ضم

المؤسسات، وبالتالي اتخاذ المؤسسات في ھذه السوق السلوكات المناسبة التي تحقق لھا أكبر ربح 
من خالل االستراتیجیات السلوكیة التي تتبناھا في القطاع، ولكي تحقق جمیع أھدافھا علیھا أن 

ي السوق التي یتبناھا المتنافسون حیث تتخذ ھتھ المواقف التنافسیة تدرس جمیع المواقف التنافسیة ف
  في الصناعة شكل مباراة ما بین المتنافسون.

وحتى تستطیع المؤسسة دراسة جمیع المواقف التنافسیة والسلوكات االستراتیجیة التي قد یمكن 
وھذا ظریة األلعاب، أن تتخذھا المؤسسات األخرى في الصناعة، علیھا االعتماد على ما یسمى بن

من  ابناءا على ما لدیھوھذا باعتبارھا وحدة التخاذ مجموعة من القرارات والسلوكات االستراتیجیة 
مصادر، وعادة ما تتصف قواعد ھذه المباراة كیفیة توظیف تلك المصادر للتغلب على أي مأزق 

  من المآزق التي قد تواجھ المؤسسة في الصناعة.

اراة متوقفة على االستراتیجیات التي یمكن أن یتبناھا كل منافس في كذلك نتیجة ھذه المب
الصناعة، وبذلك تستطیع المؤسسة أن تتخذ مجموعة من الخیارات والسلوكات االستراتیجیة التي 

والذي ھو احتكار القلة الذي یسود قطاع خدمة الھاتف  ا على تحقیق أكبر قدر من األرباح،تساعدھ
ذا السیاسات التي تتبعھا تجاه الوحدات الصناعیة األخرى المنافسة لھا في النقال في الجزائر وك

الصناعة من حیث حجم اإلنتاج وكذا تحدید المبیعات ووضع سعر محدد لمنتجاتھا بما یضمن لھا 
  الربح في المقابل ال یغري المؤسسات األخرى بالدخول إلى السوق إلى غیر ذلك.

ة األلعاب في قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر وتحلیل وفي ھذه الدراسة سیتم إسقاط نظری
السلوكات االستراتیجیة للمتعاملین بالقطاع، وتجسید قواعد نظریة األلعاب على المتعاملین كونھا 
من بین الصناعات أو القطاعات التي خضعت إلى عملیة التحلیل وفق منھج االقتصاد الصناعي، 

سبھا القطاع داخل االقتصادیات العالمیة، مما جعلھا محل اھتمام وھذا نظرا إلى األھمیة التي یكت
حكومات الدول عامة ومؤسساتھا بصورة خاصة، وھذا من أجل تطویرھا وتحسین قواعدھا، إلى 
جانب الحد من األزمات التي تواجھھا وخاصة مع التطورات تكنولوجیا االتصال واالعالم الحدیثة، 

  لھا.مما زاد من حدة المنافسة بداخ

أمام تلك التطورات واالنفتاح لنظریة األلعاب والزیادة في المنافسة، أصبحت ھناك ضرورة  
كبیرة إلى القیام بتحلیل قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر، من أجل تحسین الدعامة األساسیة 

ثم  إلدارة الصراعات بالقطاع واختیار البدیل المناسب من بین البدائل الموضوعة لذلك، ومن
  انتھاج السلوك االستراتیجي في وقتھ للخروج بأفضل عائد للمتعامل بقطاع خدمة الھاتف النقال.

  



  

  اإلشكالیة: .أ 

  ومن خالل ھذا المنطلق تبرز إشكالیة ھذا البحث والمتمثلة في:   

ما دور نظریة األلعاب في تحدید السلوك االستراتیجي للمؤسسة االقتصادیة بقطاع  –
 في الجزائر ؟. خدمة الھاتف النقال

 

 األسئلة الفرعیة: .ب 

وتحت ھذه اإلشكالیة تندرج مجموعة من التساؤالت الفرعیة التي یمكن إدراجھا من أجل 
  محاول اإللمام بجمیع جوانب ھذا الموضوع والتي ھي على النحو التالي:

 كیف تتم تحدید االستراتیجیات التي تبني نظریة األلعاب ؟. )1
 تراتیجي للمؤسسة االقتصادیة ؟.كیف یتم صیاغة السلوك اإلس )2
 كیف تتوقف نتیجة المؤسسة على نتیجة مباراة المتنافسون في الصناعیة ؟. )3
ھل یتوجب على المؤسسة أن تعلم بعدد الالعبین في المباراة على الحظوظ الموجودة في  )4

 اللعبة ؟.
 

 الفرضیات: .ج 

الفرضیات التي ھي صیاغة مجموعة من  تمولإلجابة على جملة من التساؤالت الفرعیة   
  كالتالي:

 :الفرضیة الرئیسیة 
نظریة األلعاب دورا مھما في تحدید سلوكات االستراتیجیة للمتعامل بقطاع خدمة الھاتف النقال ل

  في الجزائر.
 :الفرضیات الفرعیة 
عدد الالعبي المباراة بقطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر لدیھم دور في تحدید سلوك   )1

 للمتعامل. االستراتیجي 
قواعد نظریة األلعاب لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل بقطاع خدمة الھاتف   )2

 النقال في الجزائر.
استراتیجیة المنافسین لھا دور في تحدید السلوكات االستراتیجیة للمتعامل بقطاع خدمة   )3

 الھاتف النقال في الجزائر.
 

  أھداف البحث: .د 

  تحقیق األھداف التالیة: أسعى في ھذا البحث إلى

 إبراز اإلطار العام لنظریة األلعاب. )1



 توضیح كیف تتم توقع نتیجة المباراة من خالل التنافس في القطاع. )2
تقدیم نظرة حول السلوك االستراتیجي الذي تنتھجھ المؤسسة االقتصادیة في الصناعة  )3

 والعوامل المؤثر فیھا.
القتصادیة في الصناعة حسب كل ھیكل تحلیل أنماط سلوك االستراتیجي للمؤسسة ا )4

 الصناعة السائد.
البحث عن كیفیة تحدید نظریة األلعاب السلوك االستراتیجي للمؤسسة االقتصادیة في  )5

 قطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر.
 

  أھمیة البحث: .ه 

 نظریة األلعاب في المؤسسة ھتتضح أھمیة البحث من خالل الدور الكبیر والفعال الذي تأدی
المعاصرة التي یتطلب نجاحھا ونموھا ركائز وأدوات متینة وقویة یمكن أن تستند علیھا للحفاظ 
على مركزھا التنافسي وھذا من أجل التفوق على منافسیھا من خالل تحسین سلوكاتھا االستراتیجیة 
ا في الصناعة، ونظرا ألن جل المؤسسات الوطنیة ال تستخدم مثل ھذه العملیات الحدیثة أردن

توضیح أھمیة استخدام نظریة األلعاب ودورھا االستراتیجي الفعال الذي ینعكس على السلوكات 
  االستراتیجیة للمؤسسات االقتصادیة. ویستمد ھذا البحث أھمیتھ من االعتبارات التالیة:

 مواكبة الدراسات الحدیثة في نظریة األلعاب وكیفیة تطبیقھا في األرض الواقع. )1
ة االستراتیجیات التي تتبناھا المؤسسات في الصناعة في إطار معرفة طریقة صیاغ )2

 سلوكاتھا االستراتیجیة.
 توضیح أھمیة المحیط الخارجي وتأثیره على السلوك االستراتیجي للمؤسسة االقتصادیة. )3
 وضع المؤسسات استراتیجیاتھا ضمن نتیجة المباراة الناتجة عن التنافس في القطاع. )4
لجزائر خاصة في الوطن العربي عامة والسبب في ذلك أن حداثة ھذا الموضوع في ا )5

نظریة األلعاب ھي نظریة العصر، فالمؤسسات الكبیرة العالمیة ھي في صدد دراستھا وتطبیقھا في 
 أرض الواقع واالستفادة منھا قدر اإلمكان في كل مجاالت عملھا.

معرفي وتدعیم یعتبر ھذا الموضوع إضافة جدیدة ومساھمة في إثراء ھذا المجال ال )6
 للباحثین والمھتمین وحثھم للقیام بدراسات جدیدة في مثل ھتھ المواضیع.

 

  حدود الدراسة: .و 

  یمكن تقسیم ھذا البحث إلى ثالثة أجزاء:

العالقة الموجودة بین نظریة األلعاب والسلوك عن یتمثل في بحث  الحد الموضوعي: )1
 االستراتیجي للمؤسسة االقتصادیة.

ور الدراسة حول الجزائر مع اإلشارة للمقارنة بین الدول النامیة تد الحد الجغرافي: )2
، وأخذ كل من الوالیات الثالث كعینات للدراسة وھي والیة بسكرة، والمتقدمة وخاصة دول الجوار

 .والیة عنابة، ووالیة الطارف



  

لقطاع خدمة الھاتف النقال  2016إلى  2000حددت الدراسة ما بین السنتین  الحد الزمني: )3
 في الجزائر لكونھ قطاع حدیث ویعد بالكثیر.

جمیع موظفي المتعاملین الثالث موبیلیس وجازي وأوریدو للوالیات  الحد البشري: )4
 موظف. 56الثالث والبالغ عددھم 

 

  مبررات ودوافع اختیار الموضوع: .ز 

  ھناك مبررات موضوعیة وشخصیة تم من خاللھا اختیار البحث یمكن ذكر أھمھا في ما یلي:

میول الشخصي للنظریة األلعاب وكذا معرفة أھم السیاسات التي تنتھجھا المؤسسات في ال )1
 القطاع وذلك باعتباره أحد ركائز االقتصاد الصناعي.

موضوع نظریة األلعاب من المواضیع التي تشغل بال المؤسسات، نظرا لما لھا من أثر  )2
لمجال االقتصادي من خالل اختیار على أحوال الصناعة، وفي ذات الوقت تشكل أدوات فعالة في ا

 أفضل استراتیجیة ممكنة.
ع كافة بتعاظم أھمیة نظریة األلعاب في وضاإلحساس بأھمیة موضوع خاصة  )3

االستراتیجیات المتاحة للمؤسسة التي یمكن أن تختار أفضل استراتیجیة لھا لمواجھة المؤسسات 
 األخرى العاملة في نفس القطاع.

ما یتعلق بالنظریة األلعاب ودورھا على سلوك االستراتیجي حداثة الموضوع خاصة فی )4
 للمؤسسة االقتصادیة.

نظرا لألھمیة الكبیرة لھذا الموضوع في عصرنا، العصر الذي یتمیز بالتطورات العلمیة   )5
والتكنولوجیة في میادین مختلفة خاصة منھا الصناعیة، وأثرھا على الجوانب االقتصادیة 

 واالجتماعیة.
سات النظریة والمیدانیة التي تناولت مثل ھذا الموضوع على المستوى الوطني قلة الدرا )6

 والعربي، فھو موضوع حدیث نسبیا بالنظر إلى تطبیقھ داخل المؤسسات حتى في الدول المتقدمة.
  

  المنھج المستخدم في البحث: .ح 

الدراسات استخدام المناھج المتعددة في  تملإلجابة على إشكالیة البحث واختبار فرضاتھ، 
االقتصادیة عموما، وعلیھ اعتمدت على المنھج الوصفي في الجانب النظري من ھذا البحث من 
أجل شرح أبعاد نظریة األلعاب واإللمام بمختلف جوانبھا ومدى تأثیرھا في السلوك االستراتیجي 

 وب التحلیلأسلعلى  فتم االعتمادللمؤسسات االقتصادیة في الصناعة، أما الجانب التطبیقي للبحث 
  محاوال فیھ تحلیل المتغیرات بشيء من التحلیل معتمدا على المالحظة واالستنتاج.

  

  

  



 صعوبات الدراسة: .ط 
 تتمثل أھم الصعوبات والعراقیل التي تم مواجھتھا من خالل ھذه الدراسة ما یلي:

صعوبة الحصول على المراجع المتعلقة بموضوع الدراسة، فكانت معضمھا باللغة  )1
ة وخاصة في المجال نظریة األلعاب فكانة متوفرة لحد ما، ولكن كان اإلشكال في الترجمة األجنبی

 التي أخذت تقریبا الوقت الكامل وجھدا مضاعفا بغیة الوصول إلى المعلومة بالشكل الكامل لھا.  
 صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بالدراسة المیدانیة من مجتمعھا. )2
نظریة األلعاب على واقع المؤسسات الجزائریة االقتصادیة وھم صعوبة إسقاط فرضیات  )3

 المتعاملین الثالث في قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر.
 كثرة المنتجات قطاع خدمة الھاتف النقال الجزائري وكذا تشعبھا.  )4
 عدم التعاون الكامل لموظفي للمتعاملین الثالث لخدمة الھاتف النقال.  )5

  

  :الدراسات السابقة .ي 

 أوسكار مورغن شتیرنو ومانجون فون نیعلى ید   1944أسس علم نظریة األلعاب سنة  )1
.  The Theory of Games and Economic Behavior كتابریق تألیفھما وأشتھر عن ط

 جائزة نوبلورینارد سیلتین وجون ھارسانیي على  جون فوربوس ناشتحصل كل من   1994سنة 
  .ظریة األلعابنو ذلك ألعمالھم في مجال  لالقتصاد

 Emileإن القالب العام لنظریة األلعاب تم وضعھ على ید عالم الریاضیات الفرنسي  )2
Borel  ن ألعاب الصدفة، ووضع منھجیات للعب، ھذا إیمل بورل، الذي كتب أكثر من مقالة ع

 John von Neuman األمریكي - ویعد أبو نظریة األلعاب الحقیقي ھو عالم الریاضیات الھنغاري
- 1920على مدى عشر سنوات ( امتدتجون فون نیومان، الذي أسس عبر سلسلة من المقاالت 

ل الحرب العالمیة الثانیة، كانت )، اإلطار الریاضي ألي تطویر على النظریات الفرعیة. خال1930
معظم الخطط العسكریة ضمن مجال نقل الجنود وإیوائھم الدعم اللوجیستي ومجال الغواصات، 
 ً والدفاع الجوي، مرتبطة بشكل مباشر مع نظریة األلعاب. بعد ذلك تطورت نظریة األلعاب كثیرا

 .قتصادھري من علم االفي بیئة علم االجتماع، ومع ذلك تعتبر نظریة األلعاب نتاج جو

بورقبة قویدر: أھمیة تطبیق نظریة األلعاب في تفعیل السیاسة التسعیریة للمؤسسة  )3
دراسة حالة قطاع الھاتف النقال في الجزائر: خدمة االشتراك المؤجل للفترة  - االقتصادیة 

علوم ، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر بكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة و2007/2015
، عالجت ھذه األطروحة نظریة األلعاب 2016/2017للسنة الجامعیة  3التسییر بجامعة الجزائر 

وتطبیقاتھا في تفعیل السیاسة التسعیریة كأحد استراتیجیات المؤسسة التي تنتھجھا في الصناعة 
جانب وھاذا ما یتشابھ إلى حد كبیر مع محاور بحثنا، إال أن االختالف یكمن في استعراضھا ال

التسییري من جانب بحوث العملیات بالشكل المعمق بالجانب التطبیقي، وتم التفصیل فیھا إلى حد 
كبیر على خالف بحثنا فكان في العلوم االقتصادیة تخصص اقتصاد الصناعي الذي یھتم بالجانب 

 ھیكل الصناعة وسلوك المؤسسات فیھا وكذا اداء المؤسسات والقطاع ككل.



  

خدام نظریة األلعاب للمساعدة على اتخاذ القرارات في سالسل اإلمداد، زیدور محمد: است )4
مذكرة الماجستیر بكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة أبو بكر بلقاید بتلمسان 

، حیث عالجة ھذه 2010/2011تخصص بحوث العملیات وتسییر المؤسسة للسنة الجامعیة 
ن عدة جوانب وھذا ما یخدم محاور بحثنا، إال أن االختالف یكمن في المذكرة نظریة األلعاب م

تطبیقھا على سالسل اإلمداد وھذا للمساعدة في اتخاذ القرارات من جانب أدق وأعمق في تخصص 
 بحوث العملیات.

  

  ھیكل البحث: .ك 

 تضمن المبحث األولاب حیث تم تقسیمھ إلى ثالث مباحث، الفصل األول: نظریة األلع 
بینما  مكونات وتوازن نظریة األلعاب، فعالج أما المبحث الثاني العام لنظریة األلعاب،اإلطار 

  .أنواع نظریة األلعاب المبحث الثالث وبھ

 یث تم تقسیمھ إلى ثالث مباحث، الفصل الثاني: السلوك االستراتیجي للمؤسسة االقتصادیة ح
ني: نظریة األلعاب في االقتصاد المبحث األول: ھیكل الصناعة ونظریة األلعاب، المبحث الثا

   سیة للمؤسسة في االقتصاد الصناعي.الصناعي، المبحث الثالث: نظریة األلعاب والمیزة التناف

 فتم تقسیمھ إلى أربعة مباحث:  الفصل الثالث: السلوك االستراتیجي للمؤسسة االقتصادیة
وكات االستراتیجیة للمؤسسة المبحث األول: اإلطار العام لالستراتیجیة، المبحث الثاني: السل

االقتصادیة، المبحث الثالث: االستراتیجیات السلوكیة للمؤسسات في األسواق، المبحث الرابع: 
 .نظریة األلعاب والسیاسات االستراتیجیة للمؤسسة االقتصادیة في الصناعة

  :راسة تم فیھ الدونظریة األلعاب بقطـاع خدمـة الھاتف النقال بالجزائـر الفصل الثالث
ل المنھج المتبع في ھذه األطروحة، وتم تقسیمھ إلى ثالث مباحث التطبیقیة لألطروحة، من خال

المبحث األول: لمحة عن قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر، المبحث الثاني: تطور الطلب أیضا: 
امات نظریة بقطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر ومختلف تشكیلة منتجاتھا، المبحث الثالث: استخد

  األلعاب لمتعاملي خدمة الھاتف النقال بالجزائر.

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



  

  

  د:ــــتمھی

  

ر ما سلوك معین أو قرا النتھاجالمھمة  االستراتیجیةتعد نظریة األلعاب من إحدى النظریات 
من البدائل المختلفة  یاراالختعات الدولیة، حیث أن ھدفھا ھو ترشید في مواقف النزاعات أو الصرا

التي تفرزھا ھذه المواقف الصراعیة، وتعالج كل صراعات المصالح سواء كان صراع سیاسي 
من  االقتصادحدیثا في  توظیفھابشكل عام أو الصراعات المتعلقة بالحرب والسلم بشكل خاص. وتم 

ي وجود العبین بد من توفرھا وھخالل عدة دراسات، ولكي تقوم ھذه النظریة ھناك شروط ال
خاصة  استراتیجیتھكل العب  امتالكطرفین ) على األقل، ولكل منھما أھدافھ وإمكانیاتھ وایضا (

وھذا ضمن المحیط التي تتم فیھا المباراة وبالتالي النتیجة النھائیة،  خصمھ، استراتیجیةفي مواجھة 
  باراة.وعندما تتوفر ھذه الشروط یصبح كل من الطرفان على جاھزیة لبدء الم

علیھا كذلك في المجال االقتصادي في الدراسات الحدیثة وبعض المؤسسات  االعتمادفقد تم 
بھا وأھمیتھا لمختلف األطراف ونتائجھا التي تخدم تلك األطراف،  االھتمامالكبیرة نظرا لضرورة 

ھا وسنتطرق في ھذا الفصل لتطورھا التاریخي وكذا لمبررات استخدامھا في عدة مجاالت وأھم
  المجال االقتصادي، وكذا األسس التي تقوم علیھا وكذا قواعدھا وایضا إلى أنواعھا. 

  وتم تقسیم ھذا الفصل إلى ثالث مباحث حیث: 

  المبحث األول: نظریة األلعاب  

  المبحث الثاني: مكونات وتوازن نظریة األلعاب  

 المبحث الثالث: أنواع نظریة األلعاب  

 

  

  

  

  

  

  



  نظریة األلعاب ماھیة المبحث األول:

ً  األلعابنظریة  ھي تحلیل ریاضي لحاالت تضارب المصالح  بنظریة المباریات  وتسمى أیضا
تؤدي و ، بغرض اإلشارة إلى أفضل الخیارات الممكنة التخاذ قرارات في ظل الظروف المعطاة

من  بكثیر كما أنھا تخوض في معضالت أكثر جدیة تتعلق ،إلى الحصول على النتیجة المرغوبة
دد من المجاالت وكثیر سع في ع، ویبدو أن ھذه النظریة قد وجدت قبول وتطبیق واالعلوم اإلنسانیة

  .واالعتباراتاأللعاب على عدد من العناصر واألسس ، تقوم نظریة من األطراف

في كثیر  استخدامھام ثم ت االقتصاديفي األساس في المجال  األلعابصممت نظریة حیث      
تطبق في مجال الصراعات الثنائیة  األلعابن نظریة أ ویذھب كثیر من العلماء على، من المجاالت

لتي ترتبط بالعالقات الدولیة فقط، سنتطرق في ھذا المبحث لتطور نظریة األلعاب ومكوناتھا وكذا ا
   أنواعھا المختلفة حسب تقسیماتھا.

  اتطور التاریخي لنظریة األلعاب ومبررات استخدامھ المطلب األول:

في تحلیل بعض المنافسات بین  المباریاتھذه الدراسة تعالج بعض استخدامات نظریة 
المؤسسات، وقبل الحدیث عن مبررات استخدام ھذه النظریة، یجدر بنا أن نلقي بعض الضوء على 

  ظاھرة المنافسة نفسھا.

حدى الظواھر الرئیسیة للمؤسسات على كافة خالف على أن ظاھرة المنافسة ھي إ ال
المستویات سواء بین المؤسسات أو بین مختلف الشركات متعددة الجنسیات و...، وإذا كانت ظاھرة 

لكل منھما أھداف تتناقض مع الطرف اآلخر، فإن ھذه  - أو أكثر- المنافسة تعني أن ھناك طرفین 
  الظاھرة یمكن تقسیمھا إلى األشكال التالیة: 

النفس، حیث أن كل فعل في ھذا الشكل ضبط  اي یتدھور فیھھي الشكل التو المنافسة: - 
بسرعة تؤدي إلى فقدان یصبح بدایة لرد فعل أقوى، وھكذا تتصاعد عملیة المنافسة 

  األطراف التحكم في نمط التفاعل.

ھذا الشكل نعني بھ المناقشات أو المنافسة التي تؤدي إلى التغییر في  اتفاقیات التواطؤ: - 
الشكل من المنافسات یحتمل فیھ التوصل إلى حل  التصورات والحوافز، والحقیقة أن ھذا

  مقبول ملزم لطرفي المنافسة، إذا تفھم كل طرف مواقف الطرف اآلخر.  

ھذا الشكل من أشكال المنافسة یفترض أن أطراف المنافسة سوف یتبعون نفس  :المباریات - 
قیق أكثر استراتیجیات رشیدة خالل مرحلة المنافسة، ھذه االستراتیجیة القائمة على تح

 مكاسب أو أقل خسائر لالعب.

  

  



  

  الفرع األول: تطور التاریخي لنظریة األلعاب 

تعد نظریة المباریات إحدى المناھج المتبعة في دراسات العالقات المؤسساتیة والتي احتلت 
مركزا مھما لدى صناع القرار في المؤسسات االقتصادیة الذین اخذوا باعتمادھا في اختیار 

ق أكبر قدر من األرباح والفوائد مع المؤسسات األخرى ومحاولة تحقیستراتیجیة سیاساتھم اال
وتجنب الخسائر، وكذا تم استخدامھا بذكاء شدید في ضوء انفتاح صناع القرار فیھا على التقدم 

  العلمي الحاصل في مختلف المجاالت ومحاولة استثماره لتحقیق أفضل العوائد.

یطلق علیھا اللعبة، ونحن استخدمنا المصطلحین معا، على وجود وتقوم نظریة المباریات، كما 
مجموعة من الالعبین قد یكونوا طرفین أو أكثر تدور بینھم اللعبة تسود فیھا مجموعة من القواعد 

األطراف فائزین، إال بعض  عجمی مكن أن یكونیتبعھا جمیع األطراف من أجل الفوز وطبعا ال ی
أن حظوظھ في  یربح وھناك من یخسر، ویحاول الالعب الذي یدرك یات. لذا فإن ھناك منالمبار

   .   1اللعب لیست جیدة أن یختار استراتیجیة تحقق لھ أقل قدر من الخسائر

تعتبر نظریة األلعاب إحدى الوسائل الحدیثة التي تستخدم في اتخاذ القرارات في وھكذا 
المتنافسة المستقلة، حیث ال تستطیع  الحاالت والمواقف التي تتمیز بوجود صراع بین الوحدات

  المؤسسة أن تسیطر على العوامل المؤثرة علیھا في ظل التغیرات الحاصلة في السوق.

 1838أول من طرح فكرة نظریة األلعاب سنة  "Antoine Cournot "ویعتبر العالم الفرنسي 
 1920ظریة األلعاب سنة ن اقترح رسمیا"  Emil Borel"  الثنائي، والعالم الریاضي االحتكارفي 

إال أن الفضل الكبیر لبرھنة  الذي كتب أكثر من مقالة عن ألعاب الصدفة، ووضع منھجیات للعب.
 Oskar""وJohn Von Neumannالنتائج األساسیة لھذه النظریة یرجع للعالمین "

Morgenstern بعد أن أثبت ."V.Neumann لقانون األساسي لنظریة األدنى العظمى سنة ا
في تقدیم ھذه النظریة كأداة لتحلیل المواقف التنافسیة  O. Morgenstern، فتعاون مع 1928

 The Theory of Games and Behaviorوھذا في كتاب المتعارضة في المجاالت االقتصادیة
Economic .2  

، وھو من 1950" سنة  John Nash وطورت نظریة األلعاب أیضا من طرف الریاضي "
 John  المثالیة للعبة التي طبقت من طرف " االستراتیجیةفسیرا لمعنى أول من أعطى ت

Harsanyiو"" Reinhard Seltenسنة  ألعمالھم السابقة " الحائزین على جائزة نوبل لالقتصاد
  . في األلعاب ذات المعلومة الناقصةعمال  اللذان، 1944

سنة "  Merill flood"" و  Melvin Dresherكان من طرف "  Nashلتوازن  تطبیقاتأول 
   " Thomas schellingوما یعرف بمعضلة السجناء، وحدیثا فقد فاز كل من " 1950

                                                             
، مركز الدراسات الفلسطینیة، نظریة المباریات في عالقات اسرائیل الدولیة في ضوء عالقاتھا مع دول الجواردینا ھاتف مكي،   1

  .35جامعة بغداد، ص 
2 Theodore L. Turocy , Bernhard von Stengel, Game theory, CDAM Research Report LSE-CDAM, 2001, P, 4.  



  1920قبل 
Emil Borel 

 )1920-1930(  
"John Von Neumann"و"Oskar Morgenstern"  

  طریق مقال عن
 "The Theory of Games and Behavior Economic " 

 )1940-1960(  
استعمال أول نماذج اقتصادیة قائمة على نظریة األلعاب والقیام ببعض 

 الدراسات التجربیة لتأكد من صحة نتائج نظریة األلعاب 

 )1972(  
  التطوریة من طرفاقحام نظریة األلعاب في البیولوجیا 

 "John Minard  "  
  عن طریق كتاب

 " evolution biology " 

 )1994(  
  جائزة نوبل لـ: 

 "John Nash  "  
  عن طریق كتاب

"analysis of equilibria in the theory of non-cooperative games   "  
  

، وذلك عن إجراء أبحاث 2005بجائزة نوبل في االقتصاد سنة "  Robert Aumann"   و
   .1على تشجیع التعاون في مجاالت التجارة الدولیة، وعلى معالجة قضایا حروب األسعار

  لعاب): الخط الزمني لتطور نظریة األ 01الشكل رقم ( 

  ، اعتمادا على مما سبقمن إعداد الباحث المصدر:

                                                             
1  Nicolas Eber, Théorie des Jeux, Dunod, Paris, 2e édition, 2007, PP, 7 et 8. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1838 االحتكار الثنائي  
Antoine Cournot 

 



  

  لعابالفرع الثاني: مبررات استخدام نظریة األ

المتبع من طرف  االستراتیجيأداة لتحدید السلوك في كونھا  تكمن أھمیة نظرة األلعاب
، بحیث یكون في القطاع ما عدد من المؤسسات العاملة بھ، مما المؤسسة في ظل ظروف التنافسیة

الناجع ھو الناجح في القطاع وتكون  االستراتیجيیؤدي إلى زیادة شدة التنافس فیما بینھا والسلوك 
  الغالبیة لھ في األخیر وأرباح أكثر.

  وبحسب رواد ھذا المجال تتمثل مبررات استخدام نظریة األلعاب كما یلي:

 " حسبDavid Kreps تساعد نظریة األلعاب االقتصادیین بشرح كل ما ینتج عن :"
 مختلف الحاالت االقتصادیة.

  حسب"Rasmussen " التي  االستراتیجیة: تساعد نظریة األلعاب في الوصول إلى اختیار
 تعظم الربح. 

  " حسبKen Binmore  :" .تصف نظریة األلعاب تصرفات األفراد أو المتنافسین عقالنیا  

  " حسبEric Van Damme  :" استراتیجیةتساعد نظریة األلعاب في اختیار كل فرد 
 معینة تؤدي لتحقیق المنفعة األمثل.

  " حسبRobert Aumann .تھتم نظریة األلعاب بتصرفات جمیع الالعبین :" 

  " حسبMartin Osborne et Ariel Rubinstein  تساعد نظریة األلعاب على شرح :"
 ي تتعلق بجمیع الالعبین.الظواھر الت

  :1أیضا من مبررات استخدامھاو

  المثلى. االستراتیجیةار یتوفیر طریقة كمیة منطقیة الخت 

  االندماجتصف وتفسر ظواھر الصراع كالتفاوض، تكوین الشركاء أو. 

  في حاالت المنافسة. االستراتیجیةتحلیل السلوكات 

 :2وكذلك أیضا

 تنافس ( صراع ) المنتجین والمؤسسات  تفسیرلعاب في أي تساعد نظریة األ :فھم المحیط
 في أرض الواقع وأحیانا ال تفعل.

                                                             
  .279، ص 2009ة، ، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریبحوث العملیات في اإلدارةفرید راغب النجار،  1

2 Stephen schecter, Herbert gintis, Game theory in action : an introduction to classical and evolutionary 
models, princeton iniversity press, united states of america, 2016, P 2. 



  الرد على المحیط: أي استخدمت نظریة األلعاب في وضع استراتیجیات للفوز والضفر
 بالصراع القائم في الصناعة.

 اعد في الكثیر من األحیان فإن المؤسسات على ما ھي علیھ قد تستجیب لقو: تغییر المحیط
 . االستراتیجیةاللعبة، وبالتالي یمكن للعبة تغییر سلوكاتھم 

ونجد أن ھذه النظریة تتعامل مع المباراة في المنافسة بین طرفین أو أكثر یقومون بعملیة اتخاذ 
كسب الطرف اآلخر والتغلب علیھ ولذا فإن وكل واحد من اللعبة یسعى إلى  جياالستراتیالسلوك 

في ظل المنافسة والصراع بین  االستراتیجیاتاألسالیب الحیویة في تكوین  نظریة األلعاب تعد من
  األطراف.

وقد استخدمت في وضع استراتیجیات الحرب العالمیة الثانیة وبالتالي ھي تستخدم على نطاق 
العبي  سطة، وقد استخدمت كثیرا بوااالجتماعواسع في السیاسة، كما ترتبط ارتباطا وثیقا بعلم 

  محاولة كسب مباریاتھم وكذا نجاح بعض األلعاب كالداما وورق اللعب. الشطرنج في

" تحت اسم Oskar Morgenstern"و"John Von Neumannولقد أشار مؤلفي النظریة "
نظریة المباریات والسلوك االقتصادي بأن األداة الفعالة لنظریة األلعاب یجب أن ترتبط ارتباطا 

المستھلك وتعتبر النماذج االقتصادیة وخصوصا نموذج اقتصاد وثیقا بعلم االقتصاد ونظریة سلوك 
ا الختبار فرضیات نظریة األلعاب، باإلضافة إلى سوق المنافسة الكاملة مكانا مثالیالسوق، 

االستعمال الشدید لنظریة األلعاب في قسم بحوث العملیات الذي یخوض في مسائل تعظیم األرباح 
  .   1وتخفیض التكالیف

   اني: مفھوم نظریة األلعابالمطلب الث

ولقد رأینا في المطلب األول بأن نظریة األلعاب  إن تطبیقات نظریة األلعاب واسعة ومتعددة
العملیات، وھي من أھم النماذج التي تستخدم في حاالت تعد أسلوب من أسالیب بحوث  االستراتیجیة

الستراتیجیة للمؤسسات تعارض المصالح وتعد نموذجا متطورا في عملیة اتخاذ السلوكات ا
  االقتصادیة.  

  الفرع األول: مفھوم نظریة األلعاب 

وتسمى أیضا بنظریة المباریات، حیث ھي  « Game theory » باإلنجلیزیةنظریة األلعاب 
 التخاذتحلیل ریاضي لحاالت تضارب المصالح بغرض اإلشارة إلى أفضل الخیارات الممكنة 

لظروف المعطاة تؤدي إلى الحصول على النتیجة المرغوبة، المناسبة في ظل ا االستراتیجیات
وض في ة الداما، البوكر...، إال أنھا تخنظریة األلعاب بالتسالي المعروفة كلعب ارتباطبالرغم من 
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وباإلضافة إلى العلوم ، واالقتصاد، والسیاسة، االجتماعالمعضالت أكثر جدیة تتعلق بـ: علم 
   .1العسكریة

نظریة األلعاب ھي اللعبة، وھي نموذج رسمي للحالة التفاعلیة، فإنھ  موضوع الدراسة في
عادة ما تنطوي على العدید من الالعبین، وعادة ما تتكون اللعبة من العب واحد وتسمى بمشكلة 

یضع ھذا التعریف الالعبین، وتفضیالتھم، والمعلومات الخاصة بھم، والسلوكات  القرار.
   كیفیة تأثیرھم على نتیجة المباراة.المتاحة لھم، و االستراتیجیة

ن و ر م ین أو أكث ھ اثن ارى فی یمكن تعریف نظریة األلعاب بأنھا أحد المواقف التنافسیة التي یتب
ة.  ى النتیج ھ الشخصیة عل الء رغبت ى إم المتنافسین بغیة تحقیق أھدافھم، مع عدم قدرة أي منھم عل

ف  ى أي موق ال عل ق الح افس وینطب ود تن ى وج وي عل ركینط ین أي ش ث  نتیب الي البح ي مج ف
ات  ة معلوم والتطویر، ویتوقف وصف ھذه النظریة على المشتركین في ھذه المباراة وقواعدھا وأی

  متعلقة بظروف إقامتھا.

سواء كان ھذا المتنافس شخصا  –وعادة ما ینظر إلى أي متنافس من المتنافسین في أیة مباراة 
ا  االستراتیجیةوعة من القرارات والسیاسات باعتباره وحدة التخاذ مجم –أو مؤسسة  ى م اءا عل بن

  لدیھ من مصادر، وعادة ما تتصف قواعد ھذه المباراة كیفیة توظیف تلك المصادر. 

ى  االستراتیجیةویمكن تعریف نظریة األلعاب ( اللعبة  ) على أنھا وصف متكامل لما یتحتم عل
التي تواجھھ في المباراة. ومن الواضح أن نتائج  المنافس القیام بھ للتغلب على أي مأزق من المآزق

ا  االستراتیجیةالمباراة تتوقف على  ي یحققھ التي یتبارى بھا كل منافس، وعادة ما تختلف النتائج الت
وز أو الخسارة أو  ة: الف االت التالی ي االحتم ائج ف ذه النت ل ھ رى وتتمث كل منافس من مباراة إلى أخ

  .2عبتي الضامة والشطرنج )التعادل ( كما ھو الحال في ل

ة  ي لعب ر ( أو أشخاص ) ف ارة عن مشاركة شخص مع شخص آخ  استراتیجیةكذلك ھي عب
وبالتالي تتأثر األرباح والقواعد بسبب سلوكات الالعب اآلخر ( المنافسین ). على سبیل المثال، من 

ة  طرنج لعب ة الش ادل أل استراتیجیةالواضح أن لعب ة أو التع ر أو الھزیم د النص ا یعتم ب ھن ن الالع
  .3كثیرا على الخیارات التكتیكیة الخاصة مع المنافسین

اذ  ة اتخ ب عملی ض جوان ة بع یة لدراس ة الریاض ا: طریق وبیك " بأنھ ارتن ش ا " م وعرفھ
ف  ذا التعری ن ھ اون، وم راع أو التع فة الص ا ص ب علیھ ي تغل ف الت ي المواق القرارات وال سیما ف

ة یقوم على افتراض مفاده وجود مجموعة من متخذي القرارات الذین یمكننا القول إن جوھر النظری
ة أو  نھم بعض السیطرة الجزئی ل واحد م وفر لك ث یت تتداخل أھدافھم التي یسعون إلى تحقیقھا، حی
المحددة على الموقف الذین یتعاملون جمیعا معھ. فھذه النظریة ال تفترض فوز طرف بالكامل مقابل 
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رفین بب، بل قد تنتھي المباراة بحخسارة الطرف اآلخر فحس ین الط اون ب ن التع وع م ث دوث ن حی
  1یتم تفادي الخسارة المطلقة.

ات  ن العملی ة م ا " مجموع ة بأنھ ذه النظری ع ھ ي وض اھم ف ذي س ان ال ون نیوم ا ف د عرفھ فق
ى  الریاضیة التي تھدف إلى إیجاد حل لموقف معین یحاول فیھ الفرد جاھدا أن یضمن لنفسھ حد أدن

ن ة  م د نتیج تطیعان تحدی لوبھ ال یس ھ و أس م ان أفعال ة رغ ي المعالج لوبھ ف ق أس ن طری اح ع النج
   ".2الحدث بشكل كامل و إنما مجرد التأثیر فیھ

ا  ب وعرفھ ض لع ین بع ر ب ابھ كبی ود تش ى وج تند إل نھج المس ك الم ي ذل تش: "ھ ارل دوی ك
ررة،  ة المتك افع المباریات االعتیادیة، وبعض الحاالت االجتماعی ن الن ھ م ابھ فإن ا یوجد تش وحیثم

  ." تحلیل المباریات في بادئ األمر بدال من الحاالت االجتماعیة التي ھي اقل تحدیدا من المباریات

ا  زوأم تیفن برام ا  س ؤتلفین فعرفھ ین أو الم ربط الالعب ي ت د الت وع القواع ي مجم : "ھ
  ". 3بالمحصالت

اب  ة األلع ي االستراتیجیةوعلى نحو أدق لعب ن  ھ م أو تحد م ي تحك د الت ن القواع ة م مجموع
ارات  ى أساس الخی اح عل د األرب ین وتحدی لوك الالعب تراتیجیةس روط  واالس ب ش المتخذة. وبموج

ذه  دد ھ ب أن تح ذي یج ا ال ین، أي م لوك الالعب د س حا لقواع ا واض ب تعریف اب یتطل ة األلع نظری
  :4القواعد ؟

ى یجب معرفة من ھم الالعبین، ألن عند د أوال: -  ؤثر عل ن أن ت خول العب ( مؤسسة ) یمك
ي  ر ف أنھ أن یغی ن ش ا م ا وھمی ة العب ي اللعب ظ الموجود ف ر الح ذا یعتب اراة، وك نتیجة المب

  مجریات المباراة.

ا:  - ي ثانی ین، أي ھ ارات الالعب ذ خی ب تنفی د الترتی اب تحدی ة األلع د نظری ى قواع ب عل یج
ا ذھب ثانی ن ی ذھب أوال، وم ن ی ة م ى معرف ة إل ة  بحاج ارات المتاح ذا الخی ر، وك م ج وھل

 لالعبین.

ا: - ن  ثالث ة م اراة بمجموع ة المب ي نھای زل ف ب یعت ل الع د لك ن المفی ف م د كی ب تحدی یج
 الخیارات.

ك  وإلیضاح ذلك، نفترض أنھ توجد مؤسستان مؤسسة ( أ ) و مؤسسة ( ب )، وأنھما على وش
ل م ى ك ویر، وعل ث والتط رامج البح ول ب ة ح ي منافس دخول ف دى ال ار إح وم باختی ا أن تق نھم

ار  االستراتیجیات ة ( أ ) أن تخت ن للمؤسس ث یمك ة بحی ة  2أو  1(  االستراتیجیةالمتاح ) وللمؤسس
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ل  4أو  3(  االستراتیجیة) أن تختار (ب ا ك ن أن تحققھ ي یمك ائج الت الي یوضح النت ). والجدول الت
  :1االستراتیجیاتمؤسسة لكل مجموعة من 

  : مصفوفة األرباح لبرامج البحث والتطویر) 01 الجدول رقم (

  الوحدة: دوالر

الممكنة  االستراتیجیات
  للمؤسسة

  ( أ )

  الممكنة للمؤسسة ( ب ) االستراتیجیات

 )3 (   )4 (  

  

 )1 (  

  ملیون. 3 أرباح المؤسسة ( أ ):

  ملیون. 4 أرباح المؤسسة ( ب ):

  ملیون. 2 أرباح المؤسسة ( أ ):

  ملیون. 3 :أرباح المؤسسة ( ب )

  

 )2 (  

  ملیون. 4 أرباح المؤسسة ( أ ):

  ملیون. 3 أرباح المؤسسة ( ب ):

  ملیون. 3 أرباح المؤسسة ( أ ):

  ملیون. 2 أرباح المؤسسة ( ب ):

  .339، ص مرجع سابقإدوین مانسفیلد،  المصدر:

رار  ى إق ة ( أ ) عل ار المؤسس ع اختی إذا وق تراتیجیةف ى 1 ( االس ركة ( ب ) عل رار  ) وش إق
ة  2)، فسوف تحقق المؤسسة ( أ ) أرباحا قسمتھا  4(  االستراتیجیة ملیون دوالر وستحقق المؤسس

  ملیار دوالر.  3( ب ) أرباحا قیمتھا 

ود  ظ وج تراتیجیةونالح ن  اس ر ع بغض النظ اراة. ف ذه المب ي ھ ن المتنافسین ف ل م ة لك مھیمن
سوف تحقق المؤسسة ( أ ) أرباحا أكبر في حالة )، ف 4أو  3(  لالستراتیجیةاختیار المؤسسة ( ب ) 

ا  تراتیجیةاختیارھ ون  2(  لالس ھ، تك تراتیجیة). وعلی ي  2(  االس تراتیجیة) ھ ى  االس ة عل المھیمن
ة ( أ )  ار المؤسس ر عن اختی ق  2أو  1(  لالستراتیجیةالمؤسسة ( أ )، وبغض النظ )، فسوف تحق

) 3( االستراتیجیة). وعلیھ، تكون  3(  لالستراتیجیةرھا المؤسسة ( ب ) أرباحا أكبر في حالة اختیا
المھیمنة على المؤسسة ( ب ). وفي حالة رغبة كل مؤسسة من ھاتین المؤسستین  االستراتیجیةھي 

ة ( أ )  ار المؤسس ي أن تخت ن الطبیع ة، فم ة ممكن ل نتیج اراة بأفض ذه المب ن ھ روج م ي الخ ف
ة  3(  االستراتیجیة( ب ) ) وأن تختار المؤسسة  2(  االستراتیجیة اح المؤسس ون أرب )، ومن ثم تك

ملیون دوالر، وھي أفضل أرباح یمكن لكل  3ملیون دوالر، وأرباح المؤسسة ( ب ) ھي  4أ) ھي (
  .2مؤسسة أن تحققھا
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رب،  كما یستعمل العسكریون اللعبة لوصف القدرة على معرفة الحركة القادمة للخصم في الح
س ونفس الشيء بالنسبة ل ي نف ة وف ة السیاس ھ لعب ى ان فون نشاطھم عل ذین یص ألحزاب السیاسیة ال

ھل من  ب یس ھ الع ى ان المعنى یرى المؤرخ الھولندي"جوھلن ھوزینجا" أن النظر إلى اإلنسان عل
فھم الثقافة والظواھر اإلنسانیة، حیث یعیش اإلنسان في جو من اللعبة منذ طفولتھ و في كل جوانب 

  .1حیاتھ

على التفسیر العقالني وتجرید لسلوك الالعبین، وعلیھ فھي ال تھتم األلعاب نظریة  تقوم عموما
بأھداف الالعبین ودوافعھم بقدر اھتمامھا بإعطاء طرف تحقیق اكبر قدر ممكن من الربح و إلحاق 

دم"نفس القدر من الخسار ات الذھ ة بالخصم فھي تق ةنالعملی ى  ی وز عل م للف لوك المالئ د الس " لتحدی
ى  طرف عي إل وز ألن الس ق الف آخر یحسب سلوكھ بنفس الطریق، أي بطریقة عقالنیة یھدف تحقی

    .الفوز في اللعبة یعني أن السلوك غیر سوي أو غیر عقالني

  الفرضیات التي تقوم علیھا النظریة الفرع الثاني:

ة األ وم نظری قالعتق ین المنط ع ب ذي یجم رد ال ي المج یر العقالن ن التفس وع م ى ن  ب عل
وز ن الف  ،والریاضیات ولذا فالنظریة تقوم على أساس تحدید السلوك العقالني الذي یمكن الالعب م

ي  ي ف ر عقالن ولكنھا ال تتناول ما یسلكھ الناس فعال إذ أن األفراد قد یتصرفون بشكل متناقض وغی
على جعل  وقد استخدم أنصار النظریة السلوك العقالني على أساس انھ األكثر قدرة .بعض األحیان

ي  ،النظریة أصلح للتفسیر ك ینف إن ذل لوك سیكولوجي ف لوك إنساني ھو س ل س ولو افترضنا أن ك
ي  اس ف ة:" إذا أراد الن ار الصیاغة التالی ي إط ھا ف دم نفس ة تق ذا فالنظری ب، ل ة للع وجود أي نظری

ھ، نعھم من إن  وضعیة معینة أن یحققوا الفوز مثال الحصول على ھدف معین یسعى طرف آخر لم ف
ي  عین ف م واض ل لھ لوك األفض اب الس تخدمونھا لحس ي یس ة الت ة الذھنی م العملی دم لھ ة تق النظری
اب  ة حس ذلك كیفی ة ك دم النظری ة، وتق ة عقالنی ھ بطریق ب حركت ر یحس رف اآلخ ارھم أن الط اعتب

  .2سلوك الطرف المقابل وكیفیة التغلب علیھ"

افس یعظم وتقوم نظریة المباریات على العدید من الفروض منھ ب المن ا : أن الطرف أو الالع
ین  بة ب ار االستراتیجیة المناس الل اختی ھ من خ مى  االستراتیجیاتمنفعت رض یس ذا الف ة وھ المتاح

فرض الرشد، وباإلضافة الى فرض الرشد یجب أن یتوافر لكل العب متنافس المعلومات والعوامل 
  .واالمكانیات وھذا ما یطلق علیھ فرض المعرفة

نظریة األلعاب التعبیر عن العالقات بشكل مختلف وبألفاظ مغایرة لتلك التي استعملھا حاولت و
ابیة  رات الریاضیة والحس ة التعبی ث استعمل أصحاب النظری رھم، حی التقلیدیون والسلوكیون وغی

ة، ة المختلف رق الریاضیة والمنطقی طة الط ات بواس ة لإلثب ة مك القابل ة النظری ن الناحی رت م ا اعتب
ل  مساعد االت النجاح والفش صناعة القرار في عملیة صنع البدائل والمفاضلة بینھا حیث تقدم احتم

  .وكذلك اآلثار المترتبة على كل خیار، أي توفیر شروط اختیار القرار العقالني

                                                             
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، دراسة في تطور األسرة الدولة المعاصرة -نظریة الصراع الدوليفؤاد رسالن احمد،  1

   .14ص  1986
   .87، ص مرجع نفسھ  2



  

لكنھا من جھة أخرى تعرضت للنقد من حیث أخذھا لمختلف ظواھر العالقات والصراع على 
والتي غالبا  ،وحسابیة ولم تأخذ بعین االعتبار التفاعالت الواقعیةوجھ الخصوص بصورة مجردة 

  .ما تكون شیئا مخالفا للتوقعات الحسابیة خاصة في مجال الصراعات الصفریة

على السلوك العقالني لألطراف دون أن تتناول سلوكھم الفعلي،  األلعابكما تركز نظریة 
دائما عقالنیة ـ مھما كانت طبیعة الظروف حیث تفترض أّن ما یختارونھ من استراتیجیات ھي 

المحیطة بالقرارـ غیر أّن الواقع العملي للدول یذھب إلى عكس ذلك، فالسلوك غیر العقالني یكون 
في بعض األحیان عقالنیا جدا، كقرار الدخول في الحرب على سبیل المثال ھو قرار غیر عقالني، 

عقالنیة التعامل مع خطر طر، حیث یكون من الالالدولة للخ لكنھ یكون عقالنیا إذا تعرض وجود
لتحقیق أھداف یمكن  اللعبة، بینما یكون غیر عقالني الدخول في االتفاقیةالزوال باإلجراءات 

 مختلف ، ومن جھة أخرى ال یوجد مقیاس لقیاس السلوك العقالني فيبسیطةتحقیقھا بالطرق 
ل على اكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة (الحصو الظواھر مثلما ھو في التفاعالت االقتصادیة

  ).ممكنة

فقد یراھا  كما تحدد طبیعة اللعبة وفقا لتصور أطرافھا ولیس انطالقا من النتیجة النھائیة،
كما یمكن أن تتداخل ، الالعبون غیر صفریة بینما یراھا أطراف خارجیون على أنھا صفریة

  .1أھداف األطراف وتحدد بذلك طبیعة اللعبة

السلوك الذي  اختیارلمنطق نظریة األلعاب، یكون كل طرف في الصراع حرا في وطبقا 
یستلزم مقدما على خصمھ، إال أن ذلك  االنتصاریتصور أنھ قادر على ان یصل بھ في النھایة إلى 

وبطبیعة الحال، التعرف على نوایا الخصم الذي یفترض فیھ أنھ یتمتع بقدر من الذكاء ال یقل عن 
التي تدور بینھما، وترتیبا على ذلك تكون كل البدائل  االستراتیجیةفي ھذه المباراة الطرف اآلخر 

التي یمكن ترجیح إحداھا على األخرى  االستراتیجیاتالممكنة للتصرف بمثابة مجموعة من 
  بحسب النتائج التي یمكن توقعھا من كل واحدة منھا.

" ویكون  Payments Matrixھ " وھذه النتائج المتوقعة یمكن تمثیلھا بجدول یطلق علی
عبارة عن مجموعة من الخانات التي ترصد فیھا مكاسب وخسائر ھذه األطراف المتنافسة 

  والمتصارعة في مواجھة معظمھا.

 یبحثونظریة األلعاب بصورتھا ھذه ال تشكل أداة یمكن بھا للطرف الذي یجیدھا اكثر، أن 
ي موقف صراعي یجمع بینھما، ولكنھا، وتلك ھي أكیدا على خصمھ في أ انتصاراأكثر، أن یحقق 

أطراف العملیة الصراعیة على تصور المواقف فائدتھا األساسیة، یمكن أن تساعد كل طرف من 
وتفھم أبعادھا والتحرك فیھا على نحو یخدم مصالحھ في ضوء ما یتوقعھ من األطراف األخرى من 

  .2تحركات وردود أفعال مضادة.
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ت بعض العوامل والمتغیرات التي ال یمكن قیاسھا، وكذلك ذه النظریة غطكما یمكن القول أن ھ
العالقات ھي مباراة ذات طابع  ي العب في المباراة، كما أن افتراض أنألالعوامل المعنویة 

صفري أو غیر صفري یجعل منھا عالقات صفریة وینفي عالقات التكامل التي میزت آلیات 
ات التي تحقق اكبر قدر من الربح واقل ھامش من الخسارة، وعلیھ السلوك العقالني أي االستراتیجی

  .1ال تفسح مجاال للعالقات التعاونیة التكاملیة أو الحلول الوسطیة التي ال تنتھي بزوال الالعبین

  :2وتقوم نموذج نظریة األلعاب على الفرضیات التالیة

بأمور اللعبة: ال بد لالعب من  یتصف كل الالعبین بالذكاء وبالمعقولیة بكل المعرفة العمیقة .1
ان یأخذ بالحسبان الحاضر والمستقبل عند اللعب، ھناك من الالعبین من یفكر بالحاضر والعوائد 

اة دون تفكیر المتأتیة من تحرك معین وتأثیره في الحركة التالیة للعبة الواحدة وبالتالي نتیجة المبار
نشأ، وھؤالء یعتمدون على عدم إمكانیة اللقاء ة على مباریات أخرى قد تیلفي النتائج المستقب

لیة، وآخرون یحسبون إمكانیة صیل العوائد الحالیة دون المستقبمستقبال، وبالتالي یعتمدون على تح
 تكرار المواجھة في المستقبل وبذا تكون خیاراتھم متأثرة بھا.   

وض أن الالعب الذي یھدف كل طرف إلى تعظیم العائد أو تقلیل الخسارة الخاصة بھ: المفر .2
یدخل للمباراة معینة یكون ھدفھ الربح، لكن في بعض األحیان یكون ھناك إدراك مسبق لدى 
الالعب أن الخسارة تحقق لھ ربحا في مقابل أن ربح المباراة یؤدي إلى خسارة لھ، وعلیھ فإن 

 االستراتیجیةلتالي إمكانیة التنبؤ صعب ألن الواحد قد ال یدرك األھداف المخفیة للطرف اآلخر وبا
 المتبعة. 

معرفة كل طرف من أطراف المباراة بكل المعلومات المتعلقة بالمباراة: یعد توفر  .3
ینھما، إال أن بعض ب االتصالالمعلومات بین الطرفین أو األطراف المعنیة أمرا مھما، وكذا 

ربح المباراة، في نفس یات تعتبرھا غیر مھمة، ال بل أنھا ترى في الخداع واإلیھام وسیلة لالمبار
الوقت ھناك تقسیم للمعلومات ممتازة وأخرى كاملة، وتكون المعلومات ممتازة عندما یكون الالعب 

 .  3على اطالع بتحركات الالعب السابقة

مھما،  أمرا المباراةقیام كل طرف باتخاذ قرارتھ بصورة مستقلة: تعد الحركة األولى في  .4
والتي  االستراتیجیةفالالعب الذي یتحرك أوال یمتلك میزة اختیار  وال،فھي تأكد أفضلیة من تحرك أ

سوف یضطر الالعبون اآلخرون لاللتزام بھا. أي إذا أدرك أن التحرك اوال قد ال یحقق لھ النتائج 
ترك المجال لالعب اآلخر للقیام یالمرجوة الربح أو تحصیل عوائد أقل من المطلوب عندئذ س

 بالحركة األولى. 

رفي المباراة باتخاذ قراراتھم في وقت واحد، ومن ثم ال یعرف كل طرف قیام ط .5
التي اختارھا اآلخر: من المفترض أنھ على الالعب وقبل أن یدخل في أي مباراة أن  االستراتیجیة
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اتھ في ضوئھا، یحسب القوة الفعلیة التي یمتلكھا، كما یحسب حجم قوة خصمھ، وبالتالي یحدد خیار
یسعى لالستعداء الخصم وتحفیز المنافس ألن یدخل معھ في مواجھة بدون  أنفلیس من المحمود 

القدرة واإلرادة من قبلھ على ذلك ألنھ سیتبع ھنا سیاسة غیر عقالنیة وھو على ضد من نظریة 
  .  1األلعاب التي تفترض العقالنیة وبالتالي سیخسر المباراة

  وأسسھا المطلب الثالث: أھمیة نظریة األلعاب

  :حیث سنتطرق ألھمیة نظریة األلعاب وكذا أسسھاا المطلب ھذ يف

  الفرع األول: أھمیة نظریة األلعاب

من بین البدائل القراریة المختلفة التي  االختیارة نظریة األلعاب تكمن في ترشید یإن أھم
الصراعیة بین أطراب اللعبة، وبكل األحوال فإنھا تعالج كل  االستراتیجیةتفرزھا السلوكات 

تنطبق على كل صراع المؤسساتي بشكل  االستراتیجیةكلعبة في  االستراتیجیةاعات المصالح صر
وكذلك تتفاوت أھمیة النظریة بالنسبة  ،2عام، وعلى صراعات التواطئ والحرب بصفة خاصة

ألھداف، التأثیرات التي للمؤسسة حیث یمكن تحدید أھمیتھا من خالل العالقة التي تربطھا مع ا
مناسبة  استراتیجیةلصنع زمن معین وحجم الوسائل المستخدمة ت اللعبة وتكرارھا في ارراتحدثھا ق
   .3في اللعبة

المناسب في ظل ظروف تنافسیة  االستراتیجيالسلوك  التخاذوتكمن أھمیتھا أیضا كونھا أداة 
لدقة لذلك فإن كلفة عدم ا ،حیث یكون ھناك أكثر من طرف في الصناعة وغالبا ما تتعارض أھدافھم

أو الخطأ ستكون مرتفعة خاصة وأن الموضوع متعلق بالربح والخسارة في ظل موارد وأسواق 
  .4محددة

تنافسیة  استراتیجیةالتي من خاللھا اتخاذ وتعتبر أیضا نظریة األلعاب إحدى الوسائل الحدیثة 
، سواء كانت مناسبة في الحاالت والمواقف التي تتمیز بالصراع بین الوحدات التنافسیة المستقلة

أفرادا أو تنظیمات، حیث ال تستطیع المؤسسة أن تسیطر بشكل كامل على العوامل المؤثرة في 
  .استراتیجیتھاالنتائج التي تستطیع الحصول علیھا من 

وأن النماذج األكثر بساطة لمسائل األلعاب والمنافسة في األلعاب الریاضیة المختلفة وألعاب 
المشاركین في مثل ھذه األلعاب ینو وغیرھا. وھناك شبھ كبیر بین الشطرنج وورق اللعب والدوم

وبین سلوك المتحاربین الحتالل موقع معین أو سلوك المتنافسین في صناعة معینة، وھذا الشبھ 
واالقتصادیة  االجتماعیةأدى إلى تعمیم لفظ اللعبة أو المباراة بحیث یشمل جمیع األوضاع 
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ن األوضاع التي تتضمن التنافس أو تعاكس مصالح، كما أدى ھذا والسیاسیة والعسكریة وغیرھا م
الشبھ إلى بروز نظریة األلعاب للتعبیر عن مجمل الطرائق الریاضیة التي تناقش وتحلل 

     .    1األوضاع

  :ویمكن اختصار أھمیة نظریة األلعاب في

 ة.مساعدة االقتصادیین وذلك بشرح كل ما ینتج عن مختلف الحاالت االقتصادی - 

 التي تعظم الربح. االستراتیجیةوصول إلى اختبار  - 

 وصف تصرفات األفراد أو المتنافسین العقالنیین. - 

 معینة التي تؤدي لتحقیق المنفعة األمثل. استراتیجیةاختیار كل فرد  - 

 تھتم بتصرفات متخذي القرار ( الالعبین ). - 

 تتعلق بمتخذي القرار.ھي مجموعة من الوسائل تحلیلیة المساعدة في شرح الظواھر التي  - 

 توفر طریقة كمیة منطقیة الختیار السلوك االستراتیجي األمثل. - 

 تصف وتفسر ظواھر الصراع كالتفاوض، تكوین شركاء أو النماذج. - 

 تحلیل السلوكات االستراتیجیة في حاالت التنافس.  - 

  أسس نظریة األلعاب الفرع الثاني:

طبیقیة والتي ھي تصف وتحلل القرارات یكمن مجال نظریة األلعاب في الریاضیات الت 
التفاعلیة، وتوفر أدوات تحلیلیة للتنبؤ بنتائج المباراة المعقدة بین الالعبین العقالنیین، حیث تتطلب 

اسھا، ألطراف اللعبة وكذا تصور نتائجھا وقی المتبناةالصارم باالستراتیجیات  االلتزامالعقالنیة 
االقتصاد والعلوم السیاسیة والعسكریة، وعلم ھي  أللعابنظریة ا والمجاالت الرئیسیة لتطبیق

وقد أضیفت الھندسة وعلوم الحاسب  1990منذ وقت مبكر أي من سنة  االجتماعاألحیاء وعلم 
    اآللي لھذه القائمة. 

الریاضیات، ي المجرد الذي یجمع بین المنطق وعلى نوع من التفسیر العقالن األلعابتقوم نظریة     
ظریة تقوم على أساس تحدید السلوك العقالني الذي یمكن الالعب من الفوز لكنھا ال تتناول و لذا فالن

قد ن األفراد یتصرفون بشكل متناقض وغیر عقالني في بعض األحیان وما یسلكھ الناس فعال إذ أ
استخدم أنصار النظریة السلوك العقالني على أساس أنھ األكثر قدرة على جعل النظریة أصلح 

  یر .للتفس
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ویتم تطبیق نظریة األلعاب على المتنافسین في االحتكار القلة من خالل ثالث عناصر 
  :1اساسیة

  قواعد اللعبة. - 

  الممكنة. االستراتیجیةالقرارات  - 

  المكاسب. - 

 قواعد اللعبة: .1

قواعد اللعبة یمكن أن تكون عدیدة وكثیرة من بینھا: نوع الصناعة، الممارسات التجاریة  
لیھا في القوانین والثقافات. ومع ذلك یمكن للمرء تحدید القواعد المشتركة العابرة المنصوص ع

للحدود الوطنیة، وعبر القطاعات والصناعات المختلفة. وتتعلق ھذه القواعد على عدد من الالعبین 
( عدد المؤسسات )، نقاط الحساب (على سبیل المثال األرباح والخسائر)، وأخیرا الھدف من اللعبة 

  (على سبیل المثال زیادة حصتھا في الصناعة).

  الممكنة: االستراتیجیةالقرارات  .2

كثیرة ومتنوعة، في حالة احتكار القلة، قد تھم األسعار،  االستراتیجیةیمكن ان تكون القرارات 
والكمیات، واالستثمارات في البحث والتطویر، وجودة المنتوج، واإلعالن وما إلى ذلك...، والجمع 

  ه اإلجراءات بحسب كل حالة.بین ھذ

  :(النتائج ) المكاسب  .3

في استراتیجیة اللعبة، یھدف كل العب إلى تسجیل أقصى قدر من النقاط، في سوق احتكار 
القلة، وتھدف المؤسسات إلى تحقیق وتحسین ھدفھا ومكاسبھا كاألرباح والخسائر. ومع ذلك، تعتمد 

( منحنى الطلب، وعامل األسعار )  االقتصادیةھذه المكاسب على القرارات السیاسیة والقیود 
  والمحیط التكنولوجي وكذا القواعد والقوانین الحكومیة في القطاع.

  

  

  

  

  

                                                             
1 Mokhtar amami, Microéconomie : la nouvelle microéconomie, volume 2, centre de publication universitaire, 
tunis, 2003, P P, 40,41. 



  المبحث الثاني: مكونات وأنواع نظریة األلعاب 

تعد نظریة األلعاب (المباریات) إحدى المناھج المتبعة في دراسة السلوكات االستراتیجیة 
قات الدولیة، إذ أن المؤسسات االقتصادیة غالبا ما تدخل في مباراة من للمؤسسات وحتى في العال

أجل تحقیق أھدافھا، وھناك أنواع مختلفة من المباریات وبعدو ھذا إلى األسلوب المستعمل في 
تصنیفھا، بین صفریة وغیر صفریة وھي األشھر، إلى تعاونیة وغیر تعاونیة وھكذا وأخذت تظھر 

ریات نتیجة لزیادة اھتمام الباحثین بھا لدرجة إن فاز البعض منھم بجائزة نوبل أنواع جدیدة من المبا
  عنھا وھذا ما سنتطرق لھ في ھذا المبحث. 

  وتطبیقاتھاالمطلب األول: مكونات اللعبة 

في ھذا المطلب سنطرق لمكونات نظریة األلعاب وكذا مختلف تطبیقاتھا في المجال 
  .االقتصادي

  اللعبةالفرع األول: مكونات 

تفترض نظریة األلعاب السلوك العقالني من قبل أطراف المباراة، ھذا ما یؤكده منظروھا 
ویقصدون بالسلوك العقالني أن لكل العب مجموعة من األھداف والثابتة والمحددة مسبقا والتي في 

یختار العائد ظلھا یتم اختیار السلوكات االستراتیجیة المناسبة لتحقیقھا، وأن الالعب في المباراة س
األكثر تفضیال أي الذي یحقق أكبر ربح ممكن وأقل الخسائر الممكنة، وفي المقابل سیعمل خصمھ 

  الشيء ذاتھ.

أما المباریات نفسھا فیمكن تقسیمھا إلى عدة أنواع وفقا لعوامل عدة فھي وفقا لعدد الالعبین،  
 لالستراتیجیاتتصنف وفقا  قد تكون مباراة بین طرفین أو بین عدة أطراف، ومن الممكن أن

  :1المستخدمة، حیث تقوم على عدة عوامل ھي

قد یكون في المباراة الواحدة العبین أو أكثر، البعض منھم أساسي والبعض  الالعبون: *
  اآلخر ثانوي.

والتي تحدد الخیارات أو البدائل المتاحة أمام كل العب، وھي غالبا ما تكون  القواعد: *
   محدودة.

ونعني بھا الكیفیة التي یتحرك بھا الالعب في المباراة، أو باألحرى ھي  :اتیجیةاالستر *
الخطة الموضوعة من قبل الالعب والتي تحدد الخطوات التي یتخذھا الالعب في ضوء التحرك 

  المفترض لخصمھ.

فترض أن محرك اللعبة ھم الالعبون األساسیون، أي أنھم یعند الحدیث عن الالعبین، 
رار في اتخاذ السلوك االستراتیجیة أو حتى اختیار ساحة اللعب،  وما دور الالعب أصحاب الق

                                                             
  .37، ص، مرجع سابقدینا ھاتف مكي،  1



  

الثانوي إال مساندا في توفیر الموارد أو دعم السلوكات أو السیاسات، لكن في بعض األحیان یكون 
دة، دور الالعب الثانوي أساسیا في اختیار البدائل أو اتباع السلوكات االستراتیجیة في المباراة الواح

كما أن المباراة ال تحدث في فراغ، فواقع السوق تؤثر فیھا فھي عوامل مؤثرة جدا في اتجاه 
التي یتخذھا الالعبون، كما لألوضاع الداخلیة للمؤسسة تأثیرا في مجریات  االستراتیجیةالمباریات 

  التي تتبعھا.   االستراتیجیاتالمباریات بل وحتى في تغییر 

  نظریة األلعاب في االقتصاد الفرع الثاني: تطبیقات

تنظر نظریة األلعاب لالقتصاد على اساس ان التعامالت التجاریة عبارة عن لعبة یحاول كل 
كل الالعبین یتعاملون بعقالنیة ومنطق تفترض ان یق اكبر قدر من النقاط (المال) والعب فیھا تحق

یحقق ارباحا اكبر في المستقبل  سائر الحالیة توجھ بشكلخالمعین یجعل كل التعامالت واالرباح و
وتفترض نظریة  ،) ( االقتصادیین السیاسیة لالعبینالبعید حسب الخطة االستراتیجیة وریب او قال

یدخلونھا في حساباتھم تكھنون بحركات او قرارات الخصم واأللعاب ان الالعبین (االقتصادیین) ی
 .التخاذ قرارات افضل في المستقبل

لعاب بنظریة سلوك المستھلك، وتفترض ان المستھلك یتخذ قرارات كما ترتبط نظریة األ
مدروسة وعقالنیة وھذا ضعف في النظریة ولكنھ یخدم اتخاذ قرارات اكثر محافظة. إن نظریة 

ستخداما في االقتصاد والسیاسة وتحتاج الى فھم وتحلیل األلعاب من النظریات الریاضیة االكثر ا
صاد ان یعي ویفھم ھذه النظریة ویجب على من یتولى ادارة االقت من معطیاتھا،لالستفادة منھا و

صحیحة قرارات اقتصادیة مناسبة واتخاذ اخرى لیتمكن من دراسة وتحلیل و نظریاتواسسھا و
 .ولو بشكل نسبي

في كثیر من  استخدامھاثم تم  االقتصاديصممت نظریة المباریات في األساس في المجال 
ً من التأثیر السلوكي على دراسة العالقات الدولیة، غیر أن المجاالت. فتعتبر نظریة ا للعبة جزءا

على اعتبار أن ذلك اختزال أو استھانة ” المباراة“البعض قد تحفظ على استعمال تسمیة اللعبة 
بتعقید الظواھر اإلنسانیة إال أن ھذا التحفظ لم یجد مبررا لھ، وتتمثل عالقة ھذه النظریة بموضوع 

  .كونھا من النظریات التي حاولت تقدیم البدائل العقالنیة أمام متخذ القرار اتخاذ القرار

ً. فإذا أخذنا بالنظریة التقلیدیة في  حیث مبدأ تطبیق نظریة األلعاب في االقتصاد بسیط نسبیا
 ً االقتصاد فإن كل اقتصادي یسعى إلى بلوغ النھایة العظمى أو النھایة الصغرى لتابع یدعى تابعا

 ً ً یسعى للوصول إلى  اقتصادیا أو تابع الربح أو تابع الكلفة أو ما ماثل ذلك. فمدیر أي مشروع مثال
أكبر ربح لمشروعھ. فینظر في تابع الربح ویسعى إلى بلوغ نھایتھ العظمى، في حین یسعى أي 
مستھلك لبلوغ النھایة الصغرى لتابع الكلفة. وتظھر أھمیة نظریة األلعاب عند دراسة المنافسات 

ین المؤسسات االقتصادیة التي یحاول كل منھا اختیار القرار األمثل. ویمكن لتوضیح الفكرة إیراد ب
المثال التالي: تتنافس مؤسستان اقتصادیتان على اقتسام جمھور المستھلكین في سوق محلیة فتقوم 

ا افترض كل منھما بین الحین واآلخر بحملة دعایة عن طریق الصحف أو بالملصقات الجداریة. فإذ
) فإنھ 1أن مدیر أولى المؤسستین توصل إلى ما یلي: إذا قام بحملة الدعایة في الصحف (االختیار أ



ً لمؤسستھ قدره مئة ألف لیرة فیما لو اختار منافسھ الدعایة في الصحف (االختیار ب )، 1یحقق ربحا
ً لو اختار منافسھ الدعایة بالملصقات الجداریة (اال ).أما إذا قام 2ختیار أولكن ربحھ سیكون صفرا

بحملة الدعایة بالملصقات الجداریة (االختیار ) فانھ یخسر مئة ألف لیرة سوریة فیما لو اختار 
)، ولكن ربحھ سیكون مئتي ألف لیرة لو اختار منافسھ 1منافسھ الدعایة في الصحف (االختیار ب
 :ثل لكل منھما). فما ھو القرار األم2الدعایة بالملصقات الجداریة (االختیار ب

 )یمكن تمثیل ھذه المنافسة بمصفوفة ربح المؤسسة األولى (الالعب األول أ

 

ً إلى ما سبق تكون قیمة اللع ِ أ ھي 50بة ھـ =واستنادا ً، وتكون االستراتیجیة المثلى لـ  ألفا

 

ة أرباع المبلغ وتعني ھذه النتیجة أن القرار األمثل للمؤسسة األولى ھو أن تصرف ثالث
 ً المخصص لحملة الدعایة للدعایة بالصحف والربع الباقي للدعایة بالملصقات. عندئذ تضمن ربحا

ً مھما كانت الخطة التي ستتبناھا المؤسسة الثانیة (الالعب ب   .) ال یقل عن خمسین ألفا

لم النفس ( على ، والعلوم اإلنسانیة، وعاالجتماعكما ترتبط نظریة األلعاب ارتباطا وثیقا بعلم 
مستوى األفراد)، وتستخدم على نطاق واسع في السیاسة، وفي المجاالت العسكریة كالتخطیط 
الستراتیجیات الحرب لمواجھة العدو أو ما شابھ ذلك ( لعبة الطیران والمدفعیة، المعارك البحریة، 

لصعوبات وذلك الكفاح ضد اإلرھاب، ... إلخ)، ولكن في ھذه المجاالت تواجھ النظریة بعض ا
ألنھا تسلم بأن الالعبین تصرفون بعقالنیة كما أن كل جوانب الوضعیة السیاسیة أو العسكریة 

  . 1یجب أن تؤخذ بعین االعتبار، عند وضع قواعد اللعبة

  أما أھم مجاالت استخدامھا فتتمثل في:

 .  االستثماریةالقرارات  –

 سیاسات الترویج. –

 سیاسات التسعیر. –

 تطویر المنتجات. –
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 دخول أسواق جدیدة. –

 سیاسات الرواتب واألجور وتضم الحوافز بشكل عام. –

 سیاسات التفاوض. –

 العملیات العسكریة. –

 األلعاب الریاضیة. –

 القرارات السیاسیة. –

بشأنھا ردة فعل من طرف  االستراتیجيإضافة إلى العدید من الحاالت التي تنتج عن السلوك 
  . 1أو أطراف أخرى

  دات نظریة األلعابانتقاالمطلب الثاني: 

  النظریات إلى انتقادات كثیرة یأتي في مقدمتھا: كبقیةقد تعرضة نظریة األلعاب 

إن ھناك صراعات ال تسمح طبیعتھا الخاصة تطبیق قواعد ھذه النظریة علیھا في أي  .1
  صورة عملیة مالئمة، من أمثلتھا الصراعات األیدولوجیة، ...إلخ.

یة لتناسب المواقف الصراعیة التنافسیة ثنائیة إن ھذه النظریة صممت بصورة أساس .2
ومحاور من  ائتالفاتاألطراف، أما في الحاالت التي یتعدد فیھا الالعبون، وحیث یمكن أن تنشأ 

بعض األطراف في مواجھة طرف أو اطراف أخرى، فإن صورة الموقف تصبح مختلفا تماما، 
  ترضھا نظریة األلعاب.وبالتالي یتعذر تطبیق قواعد اللعبة بالصورة التي تف

إنھ ال یمكن من الناحیة الواقعیة تصور أن یكون سلوك األطراف المشتبكین في أي مواقف  .3
ال ثالث لھما، وھما إما الكسب أو الخسارة، فكل  اثنینصراعي، محصورا في إطار بدیلین 

جاه تسویة الصراعات مھما كانت معقدة تقتضي من اطرافھا شیئا من المرونة التي تحركھم في ات
الصراع إذا كانت ھذه األطراف ترغب حقیقة في تجنب الصدام العنیف أو الحرب، وإذا كان ھذا 
ھو الحال، فإن ما یحصل علیھ كل طرف في النھایة یكون مزیجا من الكسب والخسارة، وقد 
یتفاوت حجم الكسب والخسارة من طرف آلخر، كما أنھ ال طرف یخسر بصورة كاملة، وتنافى ھذا 

  مع منطق النظریة في تعاملھا مع ما تسمیھ بالصراعات التنافسیة في الصناعة.

یة في إن تطبیق نظریة األلعاب في حدود المنطق الذي تبنى علیھ، وفي ظروف التنافس .4
إمكانیة لالتفاق بین المؤسسات والشركات المختلفة، ویجعل مبدأ الصناعة، یلغي تماما من كل 

ن وبالتالي تقرر یمرا یتعذر التحقیق، إذ أنھا تحصر تحركات الكتلتتعایشھا سلمیا مع بعضھا أ
استراتیجیاتھما في مواجھة بعضھما على أساس واحد ال یتغیر وھو تحقیق الكسب وتجنب 
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طابعا عدائیا  واالستراتیجیاتالخسارة. وھذا الدافع كفیل بأن یضفي على مضمون ھذه السیاسات 
 .1متطرفا ما بین المؤسسات

ن أطراف اللعبة بعدم الثبات، وھذا یعني مزیدا من التعقید في التطبیق العملي یتمیزو .5
 .2لنظریة األلعاب في الصناعة

 أنھا ال تفرض حدوث تغییر في صفات أداء الالعبین أثناء فترة المباراة. .6

أنھا ال یمكنھا حصر وتحدید عدد الالعبین التي تؤثر في الصناعة لیتم تطبیقھا بسالسة أو  .7
  لمحددات األخرى غیرھم، وكذا قیاس المتغیرات االقتصادیة في السوق.   حتى ا

الموجھة إلى نظریة األلعاب، فإنھا تظل  االنتقاداتعلى أنھ یبقى أن یقال أنھ بالرغم من 
  نموذجا جیدا للتحلیل الریاضي المحاید في مواقف الصراعات والتنافس بین المؤسسات.

بشكل  تي تربط المؤسسات في الصناعةن العالقات الحاولت نظریة األلعاب التعبیر عو
مختلف وبألفاظ مغایرة لتلك التي استعملھا التقلیدیون والسلوكیون وغیرھم، حیث استعمل أصحاب 
النظریة التعبیرات الریاضیة والحسابیة القابلة لإلثبات بواسطة الطرق الریاضیة والمنطقیة 

في عملیة صنع البدائل والمفاضلة  مساعدة المؤسسةة ا اعتبرت من الناحیة النظریمك المختلفة،
بینھا حیث تقدم احتماالت النجاح والفشل وكذلك اآلثار المترتبة على كل خیار، أي توفیر شروط 

  .اختیار القرار العقالني

تي تربط لكنھا من جھة أخرى تعرضت للنقد من حیث أخذھا لمختلف ظواھر العالقات ال
لصراع على وجھ الخصوص بصورة مجردة وحسابیة ولم تأخذ بعین وا المؤسسات في الصناعة

االعتبار التفاعالت الواقعیة والتي غالبا ما تكون شیئا مخالفا للتوقعات الحسابیة خاصة في مجال 
  .الصراعات الصفریة

اول سلوكھم الفعلي، كما تركز نظریة المباراة على السلوك العقالني لألطراف دون أن تتن
ما یختارونھ من استراتیجیات ھي دائما عقالنیة ـ مھما كانت طبیعة الظروف  نحیث تفترض أ

یذھب إلى عكس ذلك، فالسلوك غیر  مؤسساتـ غیر أّن الواقع العملي للستراتیجیة باالالمحیطة 
على سبیل المثال ھو قرار  لعبةالعقالني یكون في بعض األحیان عقالنیا جدا، كقرار الدخول في ال

للخطر، حیث یكون من الال عقالنیة  مؤسسةلكنھ یكون عقالنیا إذا تعرض وجود ال غیر عقالني،
التعامل مع خطر الزوال باإلجراءات السلمیة، بینما یكون غیر عقالني الدخول في حرب لتحقیق 
أھداف یمكن تحقیقھا بالطرق السلمیة، ومن جھة أخرى ال یوجد مقیاس لقیاس السلوك العقالني في 

قدر من المنفعة الحصول على اكبر  ( مثلما ھو في التفاعالت االقتصادیة الصناعةفي الظواھر 
  ) بأقل تكلفة ممكنة
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فقد یراھا  كما تحدد طبیعة اللعبة وفقا لتصور أطرافھا ولیس انطالقا من النتیجة النھائیة،
خل یمكن أن تتداألنھا الالعبون غیر صفریة بینما یراھا أطراف خارجیون على أنھا صفریة 

  .أھداف األطراف في الصراع وتحدد بذلك طبیعة اللعبة

ت بعض العوامل والمتغیرات التي ال یمكن قیاسھا، وكذلك كما یمكن القول أن ھذه النظریة غط
 بین المؤسساتالعالقات  أو أي العب في المباراة، كما أن افتراض أن للمؤسسةالعوامل المعنویة 

فري یجعل منھا عالقات صفریة وینفي عالقات التكامل ھي مباراة ذات طابع صفري أو غیر ص
  نظام.التي میزت 

مسألة حیاة أو موت، وعلیھ ال یجدون  للمؤسسةھذا االفتراض یجعل القضیة بالنسبة  كما أن
قل ھامش أت التي تحقق اكبر قدر من الربح وأمامھم اختیار آلیات السلوك العقالني أي االستراتیجیا

 تفسح مجاال للعالقات التعاونیة التكاملیة أو الحلول الوسطیة التي ال تنتھي من الخسارة، وعلیھ ال
  .1في الصناعة بزوال الالعبین

   نظریة األلعاب اتتوازن: لثالمطلب الثا 

ذه  ن ھ زیج م و الم وازن ھ تراتیجیاتالت لوكاتھ  االس ر س افز لتغیی ھ ح ب لدی أن أي الع
وازن  رین ( المنافسین ). وحالما یتمفي ضوء سلوكات الالعبین اآلخ االستراتیجیة ى الت ل إل التوص
  بغض النظر عن كیف یتم الحصول علیھا ) ال یوجد ھناك سبب للمغادرة.   في اللعبة (

  )NASH *2: توازن ناش (  الفرع األول

ب  االستراتیجیاتتوازن ناش ھو عبارة عن مجموعة من  ن لالع ث ال یمك ب ) بحی ( لكل الع
  . 3من جانب واحد االستراتیجیةكاسب اضافیة عن طریق تغییر الحصول على ربح وم

ى أن  لالستراتیجیةیتحقق توازن ناش في حالة انتھاج كل متنافس من المتنافسین و ى، عل المثل
األخرى التي یقع علیھا اختیار باقي المتنافسین. أي أن توازن ناش  االستراتیجیاتیضع في اعتباره 

ن  ة م و إال مجموع ا ھ ترم ار  اتیجیاتاالس الل اختی ن خ ات م دى المؤسس تطیع إح ي تس الت
  .4الخاصة بباقي المتنافسین في االعتبار االستراتیجیاتالمثلى، مع وضع  استراتیجیتھا

  ولكي نفھم ھذا التوازن نفترض المثال التالي وھو نفس المثال السابق:  
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  یمنة لمؤسسة ( ب )مھ استراتیجیةعدم وجود  –): مصفوفة األرباح  02 الجدول رقم (

  الوحدة: دوالر

الممكنة  االستراتیجیات
  للمؤسسة

  ( أ )

  الممكنة للمؤسسة ( ب ) االستراتیجیات

 )3 (   )4 (  

  

 )1 (  
  ملیون. 3 أرباح المؤسسة ( أ ):

  ملیون. 4 أرباح المؤسسة ( ب ):

  ملیون. 2 أرباح المؤسسة ( أ ):

  ملیون. 3 أرباح المؤسسة ( ب ):

  

 )2 (  
  ملیون. 4 باح المؤسسة ( أ ):أر

  ملیون. 3 أرباح المؤسسة ( ب ):

  ملیون. 3 أرباح المؤسسة ( أ ):

  ملیون. 4 أرباح المؤسسة ( ب ):

  .340، مرجع سابق، ص إدوین مانسفیلد المصدر:

ي  ل ف ذه ظ روف ھ ى سوف الظ ة ( أ ) تبق ة المؤسس ة باستراتیجیة متمتع ي مھیمن  وھ
ر وبغض )، 2(  االستراتیجیة ي االستراتیجیة عن النظ ة ( ب ) فستظل الت ا المؤسس  تنتھجھ
 للمؤسسة ( ب ) فلم  بالنسبة أما .انتھاجھا )للمؤسسة (أ یمكن استراتیجیة ) أفضل 2(  االستراتیجیة

ى المثلى تعتمد استراتیجیتھا أن ذلك مھیمنة، باستراتیجیة تتمتع تعد ي االستراتیجیة عل تنتھجھا  الت س
ة ( أ ) تالمؤسس إذا قام ة ( أ ) . ف اج المؤسس تراتیجیة بانتھ ق  1(  االس ي أن تحق ن الطبیع ) فم

ا  ة اختیارھ ي حال ر ف ا أكب ن (  3(  لالستراتیجیةالمؤسسة ( ب ) أرباح دال م ت  4) ب ا إذا قام ). أم
اج  ة ( أ ) بانتھ تراتیجیةالمؤسس ة  2(  االس ي حال ر ف ا أكب ة ( ب ) أرباح ق المؤسس وف تحق )، فس

  ). 3) بدال من (  4 ( لالستراتیجیةا اختیارھ

التي سوف تنتھجھا، فیتعین علیھا أن تضع  االستراتیجیةوإذا رغبت المؤسسة ( ب ) في تحدید 
) ). أي أنھ یتعین على المؤسسة (بالتي من المرجح أن تنتھجھا المؤسسة ( أ  لالستراتیجیةتصورا 

) 1( االستراتیجیةمكنھا من تحدید ما إذا كانت أن تضع نفسھا في موقع المؤسسة ( أ ) األمر الذي ی
ي  واالستراتیجیةھي األفضل للمؤسسة ( أ ).  ة ( أ ) ھ ة للمؤسس ا  2(  االستراتیجیةالمھیمن )، وبم

فوفة  ي مص حة ف ام الموض ع األرق ة بجمی ى درای ة ( ب ) عل ون المؤسس ي أن تك ن الطبیع ھ م أن
تنتاج أ ا اس ھل علیھ ن الس ون م وف یك اح، فس تراتیجیةن األرب ل  2(  االس تراتیجیة) ھ ي  االس الت

ار  ة ( ب ) اختی ى المؤسس م یتحتم عل ن ث ة ( أ )، وم ا  4(  االستراتیجیةستنتھجھا المؤسس ) لكونھ
ن  ة م اش (  3(  االستراتیجیةأكثر ربحی وازن ن ة بت ذه العملی رف ھ ة. وتع ذه الحال ي ھ )  Nash) ف



  

ة  ى حال وي عل ي تنط ات الت ض المباری اك بع ض وھن مل بع د تش ا ق اش بینم وازن ن ن ت دة م واح
  .1المباریات األخرى على وجود أكثر من حالة من ھذا التوازن

  ثاني: مأزق السجینالفرع ال

ع  ھناك نوع معین من المباریات معروف مجازا بمأزق السجین، وھو أحد األنواع الشدیدة النف
ن حیث تنص  ،للمنافسین االستراتیجیةفي أغراض تحلیل سلوكات  ین م ل اثن رطة تعتق على أن الش

ة  ،المشتبھ فیھم ویتم وضعھم في السجن ك الجریم وا تل أنھم ارتكب ة ب ا مقتنع حیث تكون الشرطة ھن
ل واحد  ا ك السرقة مثال، ولكن لیس لدیھا ما یكفي من األدلة، وللتحقیق معھم تم مقابلة المشتبھ فیھم

مشتبھ خیارین، إما أنھ یلتزم الصمت " عدم على حدى للحصول على االعترافات، ویتم تقدیم كل ال
ن  مت ال یمك نھم الص ال م زم ك راف "، وإذا إلت رف " االعت مت ویعت زم الص راف " أو ال یلت االعت
للشرطة أن تحكم علیھم بالتھمة أي اإلدانة، ولن یبقوا لفترة طویلة في السجن. أما إذا كان أحد منھم 

ق سراحھ واإلفراج أما الثاني یحكم علیھ بالسجن لمدى یعترف واآلخر یلتزم الصمت فإن األول یطل
ى حد سواء،  ا عل ین مع وا االثن ك، إذا اعترف ع ذل ھ ). وم ة إلی القصوى (أي اإلدانة بالتھمة الموجھ

  .     2سیتم إرسالھم للسجن وسیدانون بالتھمة ولكن لمدة أقصر من اإلدانة الكاملة

التي سینتھجھا كل منھم على حدى سنجدھا في  تیجیةلالستراواالحتماالت األربعة الممكنة وفقا 
  الجدول التالي:

  ): مصفوفة النتائج لحالة السجینین 03 الجدول رقم (

الممكنة  االستراتیجیات
  للسجین

  ( أ )

  الممكنة للسجین ( ب ) االستراتیجیات

  عدم االعتراف  االعتراف

  

  االعتراف
  

  سنوات 8* سیتم حبس كال منھما لمدة 

  حبس السجن (أ): لمدة سنتان. * سیتم

رة  جن (أ):عش بس الس یتم ح * س
  سنوات

  

  عدم االعتراف

  * سیتم حبس السجن (أ):عشرة سنوات 

  * سیتم حبس السجن (أ): لمدة سنتان.

دة  ا لم ال منھم بس ك یتم ح  4* س
  سنوات
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ل في حالة عدم اعتراف السجین ( ب ) من ال و أفض راف ھ ون االعت  استراتیجیةطبیعي أن یك
رف ( عدم  ا اعت و الحال إذا م للسجین ( أ )، األمر الذي سیقلل من مدة عقوبتھ بواقع عامین عما ھ

ة سنوات ( دة أربع رف السجین ( ب )، 04االعتراف ) حیث ستتم معاقبتھ بالحبس لم ا إذا اعت ). أم
خیارات المتاحة أمام السجین (أ)، حیث أن عقوبتھ في فمن الطبیعي أن یكون االعتراف ھو أفضل ال

رة  08ھذه الحالة ستكون عقوبتھ أقل من ثمانیة سنوات (  ھ عش ة عدم اعتراف ي حال ھ ف ن عقوبت ) م
ر عن 10سنوات ( رف بغض النظ بة للسجین ( أ ) أن یعت ل بالنس ). ومن ثم نجد أنھ سیكون األفض

رف التي سیتبعھا السجین (ب)،  االستراتیجیة ع أن یعت ن المتوق الي فم أي سواء اعترف أم ال. وبالت
ن  ر ع ض النظ رف بغ ھ أن یعت بة ل ل بالنس ن األفض ھ م ك أن جین ( ب ) ذل تراتیجیةالس ي  االس الت

  سینتھجھا السجین ( أ )، أي سواء اعترف أم ال.

ھذه  وعلیھ یتضح أن كال من السجین ( أ ) والسجین ( ب ) سوف یعترفان بما اقترفاه حیث تعد
المھیمنة لكل شخص في ھذه الحالة. ومن ھنا تجدر اإلشارة إلى تلك  االستراتیجیةھي  االستراتیجیة
تراتیجیة ل  االس ي أفض ت ھ راف ) لیس ا ( أي االعت ین علیھ ن المتھم ل م ار ك یقع اختی ي س الت

ن یعت االستراتیجیات ر ل تھم اآلخ أن الم ة ب ى ثق ا عل ون منھم ة ك ي حال ھ ف ك أن ة، وذل رف، المتاح
  .   1)08) ولیست ثمانیة سنوات (04فسوف تكون عقوبتھ كل منھما أربعة سنوات (

  المسیطرة االستراتیجیةالفرع الثالث: توازن عن طریق 

ون  اراة وال تك ي المب ین ف ام المتنافس دائل أم د الب د تتع تراتیجیاتق ي  االس یطرة ھ المس
ى األ ادل اقص ي استراتیجیات صرفة، حیث یتحقق التوازن بتع ى األقصیات. ویقتض ع أدن ات م دنی

اء  ا واإلبق ال منھ ر الفع تبعاد غی األمر في ظل ھذه الظروف أن یقوم كل متنافس بتحلیل البدائل الس
ون  االستراتیجیةعلى البدائل المھیمنة قبل البحث عن  ا، ویك ب إتباعھ ي یج ى الت المسیطرة أو المثل

ة ن وجھ رى م ن  بدیل ما مھیمنا على بدیل أو بدائل أخ ر م ل عنص ان ك ین، إذا ك افس مع ر متن نظ
ھ  ي متج ل ف ر المماث ل العنص ى األق وق عل د، یتف فوفة العائ ي مص دیل ف ذا الب عناصر متجھ عائد ھ

  .2البدیل أو البدائل األخرى

ؤدي بعض  ان ت ن األحی ر م ي الكثی ن  االستراتیجیاتوف ل م ائج أفض ة نت  استراتیجیاتالمطلق
ل  راتیجیتاناستمطلقة أخرى فإذا كانت توجد  ي  استراتیجیةمطلقتان وكان لك ا ف ة بھ د مرتبط عوائ

ع  ا م ل تفاعلھ تراتیجیاتظ ة  اس د المرتبط ت العوائ افس، وكان تراتیجیةالمتن ن  باالس ل م ى أق األول
ال أن  االستراتیجیاتالثانیة لكل  باالستراتیجیةالعوائد المرتبطة  الي یق  االستراتیجیةالمنافسة، وبالت

ود  ى تس تراتیجیةاالاألول تخدم  س ب أال یس لحة الالع ن مص ل، وأن م د األق ة ذات العوائ الثانی
ن  استراتیجیةذات العوائد األقل، أي أن الالعب طالما لدیھ  االستراتیجیة ى م ھ مستوى أعل ق ل تحق

لحتھ أن  استراتیجیة إن من مص رى ف الي  االستراتیجیةأخ دا، وبالت ل ال تستخدم أب د األق ذات العوائ
تم  االستراتیجیاتلك یجب حذف ت ھ أیضا ی ا أن ل، كم د األق ذات  االستراتیجیة اختصارذات العوائ

  العوائد المتساویة.
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ض  ذف بع تم ح اھا ی دفع، وبمقتض فوفة ال م مص یض حج ادة لتخف یطرة ع دة الس تخدم قاع وتس
تراتیجیات افة  االس ل أي إض ث ال تمث اراة، حی ة المب ي قیم ؤثر ف ي ال ت دة )، الت فوف أو أعم ( ص

ا ح اء علیھ رر إبق د مب الي ال یوج اراة وبالت راف المب ن أط رف م ة ألي ط تخدامھا أوقیقی تم اس ، وی
  تطبیق قاعدة السیطرة من خالل إتباع الخطوات التالیة:

ن  – ذ یمك ر، فعندئ ف آخ ي ص ا ف ارإذا كانت أرقام أحد الصفوف أقل أو تساوي نظائرھ  اعتب
 ة علیھا وبالتالي یمكن حذفھا من المباراة.یمكن السیطر استراتیجیةأرقام ھذا الصف األقل 

ن  – ذ یمك ر، فعندئ ود آخ ي عم ا ف ارإذا كانت أرقام أحد األعمدة أكبر أو تساوي نظائرھ  اعتب
 . 1یمكن السیطرة علیھا وبالتالي یمكن حذفھا في المباراة استراتیجیةأرقام ھذا العمود األكبر 
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  لعابالمبحث الثالث: أنواع نظریة األ

من األشخاص أو  ن إن مصطلح لعبة یعني بشكل خاص معضلة أو مشكلة ما حیث
المجموعات (الالعبون) یشتركون بمجموعة من القواعد واألنظمة تصنع الظروف واألحداث التي 

الممكنة في كل مرحلة من اللعب،  القانونیة تشكل بدایة اللعبة، وتنظم ھذه القواعد الحركات
ومجموع الحركات أو الخطوات بمجملھا یشكل ماھیة اللعبة باإلضافة إلى النتیجة المرغوبة وھنا 
نفترض أن الالعبین أشخاص راشدون یسعون إلى سعادتھم عبر اتخاذھم لسلسلة من القرارات، 

  .للتنبؤ بأفكار وحركات الالعب اآلخروأن كل العب یسعى 

لنظریة األلعاب مجموعة من األنواع وذلك بحسب طبیعتھا، ومن خالل ذلك یمكن القول أن 
  وسنطرق لھا في ھذا المبحث.

  ذات المجموع الصفري والغیر الصفري االستراتیجیةاألول: األلعاب الثنائیة  المطلب

ن المباراة تسمى صفریة وھذا النوع من األلعاب إذا كسب الالعب ما یخسره الالعب اآلخر فإ
ھو األكثر شیوعا في عالم اإلدارة والمنافسة، كما یجب العلم أن ھناك بعض مواقف الصراع أو 

األلعاب الثنائیة  التنافس قد تتضمن الربح أو خسارة لكال المتنافسین وفي ھذه الحالة تسمى
لھدف من نظریة األلعاب ھو تحدید أفضل ، وإن اغیر الصفريذات المجموع  االستراتیجیة

من قبل الالعب وعلى افتراض أن خصمھ عقالني ورشید وذكي وسیقوم بتحركات  استراتیجیة
  .   1مضادة ذكیة

  األلعاب الثنائیة الصفریة الفرع األول:

األلعاب الثنائیة ذات المجموع الصفري تلعب بواسطة متنافسین أو مجموعتین بحیث أن ربح 
تنافسین یساوي بالضبط خسارة المتنافس الثاني ولذلك أن مجموع أرباح وخسائر یساوي أحد الم

صفر وعلى ھذا األساس یطلق على اللعبة باللعبة ذات المجموع الصفري، أن كل متنافس یمتلك 
یكون معلوم مسبقا لدى المتنافسین  استراتیجیةبحیث أن ناتج كل  االستراتیجیاتمجموعة من 
  .2م رقمیةویعبر عنھ بقی

ا ھكمثال عن ذلك نفترض تواجد مؤسستان في السوق وتنوي كل واحدة منھما تعظیم أرباح
  وحصتھا السوقیة حیث:
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  األرباح للمؤسستین في السوق تعظیم):  04الجدول رقم ( 

    ( ب )  المؤسســـة الثانیـــة
P24 P23 P22 P21 االستراتیجیة    

  المؤسسة
  األولى
  
  
  ( أ )

0.3 0.15 0.2 0.1 P11  
 G 10  G 7  G 4  G 1   

0.55   0.5   0.3   0.4   P12  
 G 11  G 8  G 5  G 2  

0.4   0.2   0.25   0.35   P13  
 G 12  G 9  G 6  G 3  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، نظریة وتمارین -جزئي  اقتصادالمصدر: رشید بن دیب، نادیة شطاب عباس، 
  .326، ص 2014عكنون، الجزائر، سنة الطبعة السابعة، بن 

 االستراتیجیةداخل المصفوفة قسمة السوق المؤسسة ( أ ) عندما تختار  Gijیمثل كل عنصر 
P1j بینما تختار المؤسسة ( ب ) االستراتیجیة ،P2j حیث تتحصل المؤسسة األولى ( أ ) على .
المؤسسة الثانیة  بینما تختار P11ة ) من السوق عندما تختار االستراتیجیة ( السعر في ھذه الحال 10%

التي یمكن التحصل علیھا أي بمعنى ، وھي نتیجة األسوأ للمؤسسة األولى P21 االستراتیجیة( ب ) 
من السوق بغض النظر عما تختاره المؤسسة الثانیة، ونفس الشيء بالنسبة  %10تغطیة 

فتكون P13  ولالستراتیجیةلسوق من تغطیة ا %30فتكون النتیجة األسواء ھي  P12لالستراتیجیة 
التي تناسبھا  االستراتیجیةمن السوق، وبالتالي فإن المؤسسة على العموم سوف تختار  %20تغطیة 

التي ستتبناھا المؤسسة الثانیة  االستراتیجیةوالتي سوف تحقق لھا أكبر تغطیة لھا دون الرجوع إلى 
  .1من تغطیة السوق %30النتیجة األسواء ھي بحیث تكون  P12 االستراتیجیةففي ھذه الحالة تكون 

واحدة، یلعبھا طول  استراتیجیةومن المثال السابق نجد أن كل العب من الالعبین سوف یختار 
الوقت طالما كانت اللعبة قائمة وبالتالي سوف یكون الدفع المتحقق في ھذه الحالة أي عندما یلعب 

لتي ھي عبارة عن قیمة اللعبة عندما یلعب كل العب المثلى بنقطة توازن وا االستراتیجیةكل العب 
المثلى أو الخالصة والتي یمكن تحدیدھا بأنھا أصغر قیمة عددیة في صف  استراتیجیةمن الالعبین 
المثلى أي أن الالعب ( أ ) سوف  االستراتیجیةالمثلى وأكبر قیمة عددیة في عمود  االستراتیجیة

یة في أي صف بینما یحصل الالعب ( ب ) على دفع یحصل  على دفع مساوي ألقل قیمة عدد
مساوي ألكبر قیمة عددیة في أي عمود. وعندما تكون ھناك قیمة عددیة واحدة تحقق ھذا الشرط 
(نقطة توازن) معنى ذلك أن كال الالعبین یلعبان بطریقة مثلى، ولكن لیس على الدوام تكون ھناك 

 استراتیجیتھد نقطة توازن فإن الالعب الذي یغیر نقطة توازن في كل اللعبة ولكن في حالة وجو
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المثلى عبر نقطة توازن، فإن الالعب الذي  استراتیجیتھالمثلى وبقى الالعب اآلخر محافظا على 
  . 1المثلى سوف لن یستطیع زیادة عوائده أو تقلیل خسائره استراتیجیتھغیر 

  الفرع الثاني: األلعاب الثنائیة الغیر الصفریة 

حیانا مباریات المجموع المتغیر أو ما یطلق علیھا أأو اللعبة الثنائیة الغیر الصفریة،  المباراة
)Variable-Sum ن فیھا الكسب والالعب اآلخر ی) تعالج األوضاع التي یمكن ألحد الالعب

الخسارة بالكمیات مختلفة ( بعكس المباریات ذات المجموع الصفري ) أو أن كال الالعبین یمكنھ 
  أو یخسر في نفس الوقت. أن یربح

وفي المباریات المجموع الصفري لم یكن لدى الالعبین مصلحة مشتركة، أما في المباریات 
الثنائیة الغیر الصفریة ( المجموع المتغیر ) فإن الالعبین لدیھم مصالح تنافسیة وتعاونیة في آن 

  المختلط. واحد. ولھذا یطلق على ھذه المباریات أحیانا المباریات ذات الحافز

وبصورة عامة فإن ھذه المباریات تمدنا بصورة أكثر واقعیة للخالفات التنافسیة في الصناعة، 
والتي تحوي صورا من التعاون بین الالعبین، حتى في الصناعة نفسھا یمكن أن یكون ھناك اتفاق 

ار بالغیر، او االستراتیجیات االقصائیة أو التعھد بعدم اإلضر استخدامبین المتنافسین على عدم 
  .  2المحافظة على الھدنة ....إلخ

وعندما تلعب المباراة بواسطة متنافسین أو أكثر ومجموع أرباح وخسائر المتنافسین في 
المباراة ال تساوي صفر فإن المباراة یطلق علیھا ھنا باللعبة ذات المجموع غیر الصفري، وأسلوب 

حل اللعبة ذات المجموع الصفري بحیث أن المتنافسین حل ھذه اللعبة یعتبر أكثر تعقیدا من أسالیب 
  ممكن أن یتفاوضوا أو یتساوموا فیما بینھم من أجل تعظیم الربح أو تقلیل الخسارة.

( أ ) و ( ب )، كلتا  البنزینولتوضیح ھذا النوع من اللعبة نفترض وجود محطتین لبیع 
لزیادة المبیعات، إذا كلتا  البنزینسعر المحطتین تسعى لتعظیم الربح الشھري لھا من خالل تقلیل 

ألف دینار لكل شھر، إذا قللت ( أ ) السعر و ( ب)  500المحطتین لم تقلل السعر فإن أرباحھما تبلغ 
ألف  400ألف دینار بینما أرباح ( ب ) سوف تبلغ  700لم تقلل السعر فإن أرباح ( أ ) سوف تبلغ 

ألف دینار  400) لم تقلل السعر فإن أرباح ( أ ) سوف تبلغ  دینار بینما إذا ( ب ) قللت السعر و ( أ
ألف دینار، وفي حال كلتا المحطتین ( أ ) و ( ب ) قللت السعر  650بینما أرباح ( ب ) سوف تبلغ 

  ألف دینار شھریا كما في الشكل الموالي: 450فإن أرباح كل محطة سوف تبلغ 
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  غیر الصفري): األلعاب ذات المجموع  02الشكل رقم (  

   

  .447، ص، مرجع سابقحامد سعد نور الشمرتي، على خلیل الزییدي،  المصدر:

تمثل بتقلیل السعر أو عدم ت استراتیجیتینمن الشكل فإن كال المتنافسین ( أ ) و ( ب ) یمتلك 
مفضلة بالنسبة للمتنافس ( أ ) وھي كذلك مفضلة  استراتیجیةتقلیل السعر ھي  استراتیجیةتقلیلھ، 

بالنسبة للمتنافس ( ب )، إذا كال من المتنافسین قاموا بتقلیل السعر فإن أرباح كل منھم سوف تبلغ 
ألف  500لسعر فإن أرباح كل منھم سوف تبلغ ألف دینار شھریا بینھا، إذا كال منھما لم یقلل ا 450

شھریا أي أن ربح كل متنافس سوف یكون أكبر من ربحھ في حال تقلیل السعر لذلك فإن 
المفضلة للمتنافسین لیس بالضرورة تقود إلى نتائج جیدة في اللعبة ذات المجموع غیر  االستراتیجیة

تقلیل السعر فإن أرباح كل منھم سوف الصفري، إذا تم االتفاق بین ( أ ) و ( ب ) على عدم 
  .1تتزاید
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    محطة ( ب )

    ال یقلل السعر  یقلل السعر

650  

400  

500  

500  

  

  ال یقلل السعر
  

  محطة

  ( أ )
450  

450  

400  

700  

  

  یقلل السعر



  متعددة األطراف االستراتیجیةالثاني: األلعاب  المطلب

في الكثیر من المباریات تختصر فقط على طرفین فقط أو بما یسمى العبین، إال أن في الواقع 
د األطراف العملي یتضمن العدید من الحاالت، والتي یمكن التعبیر عنھا بمباریات یزید عد

المشتركة فیھا عن اثنین، فإذا زاد عدد المشتركین في المباراة أو المتنافسین على عائدھا أكثر من 
اثنین فتسمى بـ ' مباراة متعددة األطراف '، وھي قد تكون ذات حصیلة صفریة، كما قد تكون ذات 

  حصیلة غیر صفریة موجبة أو سالبة.

شكل موسع في نظریة األلعاب، والصعوبة الحقیقیة في تحدید إن األلعاب الثنائیة قد تم تحلیلھا ب
' العب، تكمن في توقع التفاعالت الممكنة بین  Nالنتائج التي تم التوصل إلیھا لتشمل األلعاب بـ ' 

مختلف الالعبین، ألن في األلعاب الثنائیة جمیع الخیارات والحركات الممكنة، باإلضافة إلى النتائج 
عندما یكون ھناك ثالث العبین أو أكثر فإن احتماالت عشوائیة معقدة من  تكون متوقعة، لكن

  الخیارات والفرص تنشأ، في ظل الظروف لتشكل تعاون، أو التحام، أو استدام بین الالعبین.

ویفترض عادة في مثل ھذه المباریات مكانیة تكوین تحالفات بین األطراف المشتركة في 
ین تحالف بین أي عدد من األطراف والذین تجمع بینھم مصلحة المباراة، بمعنى أنھ یمكن تكو

مشتركة. ویمكن أن یشترك جمیع األطراف في تحالف واحد یطلق علیھ تحالف العام، ویفترض 
الرشد االقتصادي في جمیع األطراف المشتركین في المباراة، ومن الطبیعي أن یفضل الفرد 

ا كان العائد الذي یحصل علیھ من اشتراكھ في الدخول في تحالف مع شخص أو أشخاص آخرین إذ
  التحالف أكبر أو على األقل مساوي للعائد الذي یحصل علیھ في حالة انفصالھ عنھ.

ویعتمد حل المباریات التي تتضمن عدد كبیر من األطراف على مبدأ ' مركز المباراة '، حیث 
كة في المباراة، وتتمیز الحلول یعبر عن جمیع الحلول الممكنة المرضیة لجمیع األطراف المشتر

التي تقع في مركز المباراة بأنھا تأخذ في االعتبار كل من الرشد الفردي والرشد الجماعي، 
ویوصف التحالف بالرشد إذا تساوى ومجموع ما یوزع على أعضاء التحالف مع القیمة القابلة 

مرضیة لجمیع األطراف  للتوزیع، حیث أن الحلول التي تقع في مركز المباراة تتسم بكونھا
المشتركة في المباراة، فان اختیار أحد ھذه الحلول یؤدي إلى تفادي أي قرارات دون المثالیة من 
قبل األطراف المشتركة. ویترتب على اختیار حل خارج مركز المباراة إلى عدم الرضا واحد أو 

طراف التي تشعر بأنھا أكثر من األطراف المشتركة فیھا، وقد یخلق عدم الرضا حافزا لدى األ
  للقیام ببعض التصرفات التي قد تضر بالمجموع ككل. اضطرت

وھناك الكثیر من األمثلة للحاالت التي یمكن التعبیر عنھا بمباریات یتعدد المشتركین فیھا، 
ولعل من اقرب ھذه األمثلة إلى الذھن حالة اشتراك أقسام إنتاجیة، أو أقسام خدمات في استخدام 

ین. وقد یفضل كل قسم من األقسام الحصول على المورد المباشر بصفة مستقلة، كما قد مورد مع



  

بین  االشتراكیفضل مجموعة من األقسام االشتراك معا في الحصول على المورد، وذلك إذا أدى 
  .1األقسام إلى تحقیق وفرات في التكلفة التي یتحملھا كل منھم

  سب نوع المعلومةح االستراتیجیةالثالث: األلعاب  المطلب

یتم تقسیم اللعبة على أساس توقیت التحرك وأیضا على أساس عدم الیقین  حسب ھذا المعیار
  في اتفاقیات التواطئ بین المنافسین.  

  كاملة المعلومة الفرع األول: األلعاب

ة الساكنة كاملة المعلومة من أھم األلعاب وأكثر استخداما وأساسی االستراتیجیةتعتبر األلعاب 
  :2في محیطھا، ولكي نكون في مثل ھذا النوع یجب توفر شرطین أساسیین كتسویة ما للعبة

التي یراھا  االستراتیجیةكل العب یجب علیھ أن یختار في نفس الوقت وبشكل مستقل  .1
في  استراتیجیتھملجمیع الالعبین باختیار  استیعابامناسبة، أي ھنا نتحدث عن حالة أوسع واألكثر 

التي سیتخذھا منافسیھم في الصناعة ودون تنسیق فیما  االستراتیجیةوبدون مراعاة  نفس اللحظة
 بینھم.

، وأن توزع االستراتیجیةیشترط على الالعبین أن یختاروا ما بین مجموعة من الخیارات  .2
على كل العب مكافئة ( رشوة ) بمجرد امتالك الالعبین لمجموعة من الخیارات وھذه الخیارات 

تیجة معینة، أو توزیع احتمالي للنتائج، أي أن الالعبین لدیھم مكافئات وامتیازات على تؤدي إلى ن
 نتائج المباراة التي یقدمونھا.

  ؟ ما الذي نعنیھ بالمعلومة الكاملة

بمعنى أوسع ھو أن جمیع الالعبین على درایة وفھم بالمحیط أو الصناعة الذین یتواجدون فیھا، 
. ویرتبط ھذا التعریف إلى حد كبیر إلى افتراضاتنا حول االختیار وأن اللعبة تلعب في كل شيء

  المناسبة، حیث على كل العب أن یعلم أربعة أشیاء مھمة: االستراتیجیاتالعقالني ما بین 

 ممكنة في اللعبة. واستراتیجیاتھكل تحركاتھ  .1

 كل النتائج ممكنة في اللعبة. .2

 تحقق باللعبة.یعرف بالضبط كیف یؤثر على النتائج التي سوف ت .3

  ما ھي تفضیالتھ على النتائج.   .4

                                                             
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنیل شھادة الماجستیر، استخدام نظریة األلعاب للمساعدة على اتخاذ القرار ات في سالسل اإلمدادزیدور محمد،   1

وث العملیات وتسییر المؤسسة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، في علوم التسییر، تخصص بح
  . 117، 116، ص ص، 2010/2011الجزائر، 

2 Steven Tadelis, GAME THEORY :  AN INTRODUCTION, Princeton University Press, United States of 
America, 2013, P.P, 44, 45. 



  1: األلعاب ناقصة المعلومةنيالفرع الثا

في األلعاب ذات المعلومات الكاملة كل مشترك في اللعبة یعرف دائما مركزه بدقة في شجرة 
اللعبة، لعدم وجود أي أفعال متزامنة، أما األلعاب التي فیھا األفعال متزامنة فھي ألعاب ذات 

  مات غیر كاملة. حیث أن الالعب ال یعرف كل اختیارات الالعب اآلخر.معلو

في األلعاب بمعلومات الناقصة الطبیعة تلعب دور في حالة العكس تكون اللعبة بمعلومات 
كاملة، ومعظم األلعاب التي لھا قیمة وأھمیة عملیة ال تنتھي إلى فئة األلعاب ذات المعلومات 

في مواقف المتعارضة.  جوھریاوات الخصم یعتبر عادة عنصرا الكاملة، وذلك أن الجھل بخط
  ومثل ھذه األلعاب ( البوكر، معضلة السجناء ...).

حیث أن احدى الشروط لیست محققة،  االستراتیجیةواأللعاب ناقصة المعلومة حي الحاالت 
لعبة في وقت اتخاذ ومنھ نقول ان اللعبة ذات المعلومات الناقصة إذا كان الالعبین ال یعرفون بنیة ال

  المناسبة، مثال ذلك أنھم ال یعرفون بشكل مثالي: االستراتیجیة

 .عدد الالعبین المشتركین في المباراة 

 المتاحة لھ أو لالعبین اآلخرین .... االستراتیجیة 

العب خیالي  بإدخال) الحل وذلك  Harsanyi 1967-1968ولحل مثل ھذه األلعاب اقترح ( 
) الذي یحدد العناصر العشوائیة في اللعبة وذلك بتوزیع  appelé Naturaleیسمى بالطبیعة ( 

  احتمالي محدد مسبقا.

 الرابع: األلعاب التعاونیة والغیر التعاونیة المطلب

  نمیز في ھذه الحالة نوعین من األلعاب: األلعاب التعاونیة واأللعاب غیر تعاونیة حیث:

   األلعاب التعاونیة:الفرع األول: 

یقوم  لعبة ھيبة تتكون من العبین على األقل تربطھم عقد قانوني أو غیر قانوني. أي ھي لع
) بإظھار سلوك تعاوني فیما بینھم، وبالتالي ھي لعبة  تحالفات فیھا مجموعات من الالعبین (

یث یقوم ، حلعبة التنسیق من الالعبین، ولیس بین العبین فردیین. كمثال على ذلك ھو تحالفات بین
  .2الالعبین بالخیار من خالل استراتیجیات واتخاذ القرارات بتوافق اآلراء فیما بینھم

إن الكسب الذي یحققھ أحد األطراف یمثل في الوقت نفسھ وبالدرجة نفسھا خسارة للطرف 
ثم مني بھزیمة أو بخسارة، فإن الحصیلة النھائیة  انتصارااآلخر. ولو افترضنا أن الطرفین حققا 

  .3كون في مجموعھا صفرات
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وعندما تكون المصالح متطابقة، متكاملة وحتى متنافسة، یدرك الالعبون العقالنیون أن عدم 
التعاون یؤدي إلى خسارة كل األطراف، لذا یفضلون التعاون من عدمھ، وغالبا ما تسود الثقة بین 

عدم ارتداد األطراف األطراف المعنیة، خصوصا إذا كانت ھناك سلطة علیا، أو جزاءات تضمن 
  .1عن مواقفھم، فھنا تكون المباراة تعاونیة

  ویمكن تقسیم المباریات التعاونیة إلى:

  مبارایات التعاون الكامل. - 

  مباریات المختلطة ( التعاون والتصادم ). - 

  التعاون الكامل مباریاتأوال: 

لي: نتصور حالة بحارین من المباریات، یمكننا أن نصوغ المثال كما ی للتعبیر عن ھذا النوع
محبوسین في غرفة على سفینة تغرق، وأنھما منھكا القوى، ویتمنى كل منھما أن یقوم اآلخر بدفع 
باب الغرفة لیفتحھ ولیمكنھما النجاة، ولكن محاولة واحدة سوف تقنعھما بأنھما إذا لم یتعاونا سویا 

تعاون مطلق كما في  ةاتھما إلى مبارافي دفع الباب، فالموت محقق لكلیھما، وبالتالي تتحول مبار
  :2الجدول

  ): التعاون الكامل بین البحارین 05الجدول رقم ( 

    البحار األول

      ادفع الباب  ال تفعل شیئا

    ادفع الباب النجاة لالثنین الموت لالثنین

  البحار الثاني
  شیئا لال تفع الموت لالثنین الموت لالثنین

، الطبعة الثانیة، مطبعة االشعاعات الفنیة، االقتصاد االداري: مدخل تحلیلي كميعزیز،  سمیر محمد عبد الالمصدر: 
  .122،ص 1998اإلسكندریة، مصر، سنة 

  تلطة ( التعاون والتصادم )ثانیا: مباریات المخ

في حیاتنا الخاصة والعامة، فھو الذي یصف العالقات االجتماعیة  ھذا النوع ھو األكثر واقعیة
مصالح أطرافھا ال تكون متعارضة تماما، وإنما تتداخل إلى حد ما یسمح بالمساومة، التي تكون 

                                                             
1 John C. Harsanyi, Op cit ,p.294. 

، الطبعة الثانیة، مطبعة االشعاعات الفنیة، اإلسكندریة، مصر، سنة االقتصاد االداري: مدخل تحلیلي كميسمیر محمد عبد العزیز،    2
  . 122،ص 1998



والمفاوضة والتھدید والترغیب، للوصول إلى نقطة اتفاق مما یدفع بعالقات أطراف تلك المواقف 
  إلى تبني سیاسة التعاون.

فھو یوفر  في حل المشكلة قد یؤدي إلى التوصل إلى نتائج أفضل لكال الطرفین فاالشتراك
الوقت والجھد غالبا ما یجد عالقات عمل أفضل بین الطرفین وفائدة متبادلة لھما في المستقبل. 

  . 1وھذه اللعبة قد تكون بین طرفین أو عدة أطراف ومن ذات المجموع غیر الصفري

  األلعاب غیر التعاونیةالفرع الثاني: 

ة إلى كل وضعیة تتطلب من متخذي یستخدم لفظ اللعبة بالمفھوم الواسع في االقتصاد إشار
مناسبة لھ، دون الرجوع  استراتیجیةالقرار، في ھذا النوع من األلعاب على أن كل العب یختار 

االتصال فیما بینھم ). ویطلق على ھذا  یستطیعونللطرف اآلخر ( الالعبون ال یتصلون أو ال 
  .2أي تعاون فیما بین أطراف اللعبةالنوع من األلعاب باأللعاب الغیر تعاونیة، وھذا لعدم وجود 

حیث ھي لعبة تتكون كذلك من العبین على األقل وتأخذ سلوك الالعب اآلخر بكثیر من 
 . 3المتبعة بشكل مستقل عن اآلخر االستراتیجیة، ولكن تحدد االعتبار

 وتحدث ھذه األلعاب عندما تسودھا المواقف التي تفتقر للثقة بین األطراف، وال یوجد اتصال
واضح بینھم، وغالبا ما یأتي انعدام الثقة بین األطراف من تجارب سابقة، ھذا وال بد من ذكر أن 
الالعب قد یلجأ إلى اللعبة غیر تعاونیة عند إدراكھ إمكانیة تحقیقھ للنجاح وعوائد كبیرة تستحق 

وجود  الدخول في مباراة من مثل ھذا النوع، في نفس الوقت یكون الالعب قد ضمن مسبقا عدم
  . 4السابقة التزاماتھسلطة علیا تضبط سلوكھ أو توجھ لھ عقوبة عند ارتداده عن 

  

  

   

  

  

  

  

                                                             
  .123ص  ،رجع سابقمسمیر محمد عبد العزیز،    1

2 Hal R. Varian, Bernard Thiry, Introduction à la microéconomie, 8 édition,  De Boeck,  Bruxelles, France, 
2015, P, 578. 
3 Mokhtar amami,Op cit, P,41. 
4 John C. Harsanyi, Op cit ,p.294 



  

  

  :ةــــخالص
  

 اختیاریمكن القول أن نظریة األلعاب تطرح منطقا مفاده، أن كل طرف في الصراع، حر في 
على خصمھ،  االنتصارالذي یتصور أنھ قادر على أن یصل بھ في النھایة إلى  االستراتیجيسلوكھ 

إال أن ھذا یستلزم التعرف على نیات الخصم الذي یجب أن یتمتع بقدر من الذكاء ال یقل عن 
الطرف اآلخر من اللعبة، وعلى الرغم من النجاح الذي حققتھ النظریة فإن ھناك تحفظا بشأن قابلیة 

قضایا الكمیة للمؤسسات، فمن جانب مازالت بعض ال االستراتیجیةتطبیقھا على دراسة السلوكات 
التي ال یمكن إعطائھا رموزا حسابیة، كالمعنویات السلوكیة أو العقیدة السلوكیة للمؤسسة، كما أن 
النظریة یمكن أن تقوم بمھمتھا عند تحلیل حاالت النزاعات بشكلھا المطلق ولكنھا ال تقدم خدمة 

  نافعة في القضایا الواقعیة.

فسیر العقالني المجرد الذي یجمع بین منطق وأن نظریة االلعاب تقوم على نوع من الت
مكن یمن ھذا فإن النظریة تقوم على أساس تحدید السلوك العقالني الذي  وانطالقاالریاضیات و
لالعب من الفوز ولكنھا ال تتناول ما تسلكھ المؤسسة فعال، إذ أن األفراد في المؤسسة قد ا

  یتصرفون بشكل متناقض وغیر عقالني في بعض األحیان.

، أن ھناك كثیرة انتقاداتالتي حققتھا إلى  لعاب بالرغم من النجاحاتوقد تعرضت نظریة األ
صراعات ال تسمح طبیعتھا الخاصة بتطبیق قواعد ھذه النظریة علیھا في أي صورة عملیة مالئمة، 

یات صممت لمواقف صراعیة والثقافیة، كما أن نظریة المبار ومنھا األیدیولوجیة والعنصریة
سیة ثنائیة األطراف، وبعكسھا فإن صورة الموقف تصبح مختلفة تماما وبالتالي یتعذر تطبیق تناف

كما ان تطبیق نظریة األلعاب وفي ظروف  ،قواعد اللغة بالصورة التي تفرضھا ھذه النظریة
بین  لالتفاقتنافسیة ما بین المؤسسات الموجودة في الصناعة یلغي تماما من كل إمكانیات 

 المختلفة.         االستراتیجیةات السلوكات المؤسسات ذ

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

  

  د:ـــــتمھی

  

إن تطبیق نظریة األلعاب في المجال االقتصادي بشكل عام واالقتصاد صناعي بشكل خاص 
ن كان حدیث جدا من خالل بعض االقتصادیین ومختلف الدراسات، حیث تعتبر مھمة انطالقا م

نتائجھا التي تؤول إلیھا انطالقا من قواعدھا. في المقابل تبحث المؤسسات عن مختلف اآللیات التي 
تتبناھا التي تعطیھا أفضل عائد لھا في الصناعة أو تقلل من خسائرھا إن كانت لدیھا بدائل 

كل وكذا والخیارات أقل من المنافسین اآلخرین، وباعتبار ان االقتصاد الصناعي یھتم بالقطاع ك
السلوكات االستراتیجیة لمختلف المؤسسات العاملة فیھا والھیكل الصناعي لھ من تركیز المنتجات 
في مجال معین والبحث عن األداء الصناعي ككل للقطاع انطالقا من أداء المؤسسات العاملة فیھا، 

أداء )  - لوك س - لذا كان من الضروري البحث عن أدوات وآلیات تسمح بدراسة الثالثیة ( ھیكل 
 فكانت نظریة األلعاب، التي كانت حدیثة ومطبقة في مختلف المجاالت العسكریة واالجتماعیة

  .والسیاسیة

وبالتالي قامت نظریة األلعاب في أكثر األحیان بتطبیق المناھج والمفاھیم التي أثبتت نجاحھا 
جاحھا في االقتصاد في دراسة استراتیجیة الصراع أو المنافسة في الصناعة البحت وكذا ن

  الصناعي.

  وتم تقسیم ھذا الفصل إلى ثالث مباحث حیث:

 .المبحث األول: ھیكل الصناعة ونظریة األلعاب  

 .المبحث الثاني: نظریة األلعاب في االقتصاد الصناعي  

 .المبحث الثالث: نظریة األلعاب والمیزة التنافسیة للمؤسسة في االقتصاد الصناعي  

  

   

  

  

 

 

  



  : ھیكل الصناعة ونظریة األلعابالمبحث األول

یعد ھیكل الصناعة عنصرا مھما في الدراسات االقتصادیة ، حیث أن الھدف من دراستھ ھو 
عنصر التعرف على القوة االحتكاریة التي قد تمتلكھا المؤسسات في بعض الصناعات، وقیاس 

ك على سلوك المؤسسة مدى وجود عوامل احتكاریة أو عوامل المنافسة في السوق ودراسة تأثیر ذل
االستراتیجي الموجودة في الصناعة ومستوى أدائھا، وعلیھ سنحاول في ھذا المبحث إعطاء مفھوم 

  دقیق لھیكل الصناعة وأبعاده، وكذا الطرق األساسیة لحل اللعبة.

  المطلب األول: مفھوم ھیكل الصناعة

لمفاھیم المقدمة من من خالل ھذا المطلب سنتطرق لمفھوم الصناعة وھذا یعرض مختلف ا
  طرف الباحثین للصناعة، وكذا ھیكل الصناعة.

  الفرع األول: مفھوم الصناعة

یقصد بالصناعة بأنھا وحدة نشاط داخل القطاع الصناعي، لذلك ھي تضم كل الوحدات 
اإلنتاجیة التي تقوم بإنتاج سلع متقاربة أو تستخدم نفس المادة الخام، أو نفس طریقة الصنع، من 

ھذا التعریف تقسم الصناعة بمعناھا السابق أي النشاط الصناعي إلى عدة صناعات خالل 
  .1المنسوجات وصناعات المنتجات الجلدیة وصناعة المواد الغذائیة ...إلخ

مجموعة من المؤسسات تقدم منتجات أو خدمات یمكن « ویمكن تعریف الصناعة على أنھا: 
عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي إلى إشباع الحاجات أن تمثل بدائل بعضھا البعض وھذه البدائل 

وعلى سبیل المثال، فإن األلواح المعدنیة أو البالستیكیة المستخدمة في ».  األساسیة لنفس المستھلك 
بناء جسم السیارة یعتبر كل منھا بدیال دقیقا لآلخر. وبالرغم تقنیات اإلنتاج المختلفة، فإن المؤسسة 

لواح الجسم المعدنیة تندرج ضمن نفس مجال الصناعي مثلھا مثل المتخصصة في تصنیع أ
  .2المؤسسات التي تقوم بتصنیع ألواح الجسم البالستیك، إذ أنھما یخدمان نفس حاجات المستھلك

وكذلك الصناعة ھي تعبیر عن كل مادة یجري تغییرھا من حالة إلى حالة أخرى ویجعلھا 
رت علیھا عملیات تغیر في تكویناتھا تعتبر سلع مصنعة أو جاھزة لالستخدام أو االستھالك والتي ج

  .3نصف مصنعة مھما جرت علیھا أو ساھمت فیھا من أیدي عاملة إلى نوع من األتمة ...إلخ

وتعرف أیضا على أنھا تلك الوحدات اإلنتاجیة التي تنتج سلعة ذات مواصفات موحدة تؤدي 
ا ترتبط الصناعة باكتشاف وإنتاج وتوفیر إلى منتج ذو مواصفات واحدة أو منتج متنوع، كم
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مستلزمات اإلنتاج واإلنتاج الوسیط وكذا اإلنتاج النھائي الالزم لتوفیر احتیاجات المجتمع ألغراض 
  .1االستھالك المحلي وألغراض التصدیر

مجموعة المؤسسات التي تنتج  ) بأنھاHitt. M.A , Ireland, R.D, Hoskisson.R.Eوقد عرفھا (
متشابھة. وفي محیط المنافسة تؤثر ھذه المؤسسات على بعضھا البعض، وتتكون ات منتج

الصناعات مزیجا وفیرا من االستراتیجیات التنافسیة التي تستخدمھا المؤسسات في التنافس 
االستراتیجي وتحقیق العوائد في المعدل المطلوب، ویتم تبني تلك االستراتیجیات نظرا ألھمیتھا 

  .2صناعةبالنسبة لخصائص ال

  الفرع الثاني: تعریف ھیكل الصناعة

یتخذ تعبیر أو اصطالح " ھیكل الصناعة " عدة تعریفات أو تعریفات أو معاني بحسب ھدف 
الباحث أو طبیعة البحث الذي یقوم بھ. فھو قد یعني " خواص التركیب البنائي لألسواق التي تنتج 

لخواص األھمیة النسبیة للوحدات اإلنتاجیة في ظلھا الصناعات في بلد معین ". ومن أمثلة ھذه ا
المختلفة في الصناعة ( أي وزنھا النسبي من حیث رأس المال أو حجم اإلنتاج أو عدد العمال أو 

  حجم أو قمة المبیعات أو غیرھا من المؤشرات ).

كما ان تعبیر ھیكل الصناعة قد یقصد بھ عدد المؤسسات الصناعیة وتوزیع حجمھا النسبي في 
قتصاد، كأن نقیس نصیب أكبر أربع أو ثمان أو خمسین مؤسسة ضمن صناعة معینة من حجم اال

اإلنتاج أو رأس المال اإلجمالي أو المبیعات أو عدد العمال الكلي في الصناعة. وغالبا ما یطلق 
  على ھذا التعریف نسبة التركیز الصناعي.

اسیة لألسواق التي تعمل في ظلھا ومفھوم ھیكل الصناعة قد یستخدم للتعبیر عن الخواص األس
المؤسسات الصناعیة والتنظیمات المكونة لھذه األسواق والتي یمكن أن یكون لھا تأثیر على سلوك 
ھذه المؤسسات وأدائھا. وضمن ھذا التعریف الموسع فإن ھیكل الصناعة یشمل إضافة إلى مستوى 

ق الصناعة من قبل مؤسسات أخرى التركیز الصناعي أبعادا أخرى أھمھا: ظروف الدخول إلى سو
ومدى وجود تمییز في المنتجات داخل الصناعة وأحیانا یضاف إلى ذلك درجة التكامل الرأسي أو 

  . 3األفقي بین المؤسسات في الصناعة

بأنھ تلك الخصائص التي تنظم الصناعة والتي تترك تأثیرا إستراتیجیا على  Bainویعرفھ 
أربعة خصائص أساسیة لھیكل  Bainتلك الصناعة، ویقترح  طبیعة المنافسة والتسعیر داخل

  الصناعة والتي تعتبر مھمة الستیعاب المفھوم وقیاسھ بشكل محدد:

 درجة تركز البائعین:أي عدد الصانعین المنتجة لسلعة ما، وتوزیعھا النسبي من حیث الحجم –

                                                             
   .04، ص 2005، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، اإلسكندریة، سنة اإلدارة الصناعیةمحمد  الصیرفي،   1

2 Hitt, M.A , Ireland, R.D, Hoskisson.R.E. Strategic Management:Competitiveness and Globalization, 7th 
edition. Ohio: Thomson South Western, R.E. 2007.P, 26. 
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 درجة تركز المشترین: أي عدد مشترین للسلعة وتوزیعھم النسبي. –

 االختالف والتنوع فیما بین السلع أي الفرق في مستوى نوعیة المنتجات.درجة  –

شروط دخول والخروج من وإلى الصناعة، أي مدى السھولة التي یمكن للمؤسسة الدخول  –
 فیھا إلى الصناعة والخروج منھا.

ومعلوم أن كل من ھذه الخصائص األربعة لھیكل الصناعة مھمة في تحدید سلوك المؤسسة 
  .1یة والتي بدورھا تؤثر على أداء الصناعة ككلاإلنتاج

  المطلب الثاني: األبعاد الرئیسیة لھیكل الصناعة

سنتطرق في ھذا المطلب لألبعاد الرئیسیة لھیكل الصناعة من التركیز الصناعي والتمییز في 
  المنتجات إلى عوائق الدخول والخروج في الصناعة. 

  الفرع األول: التركیز الصناعي

لتركیز الصناعي أھم أبعاد ھیكل الصناعة وأكثرھا استخداما وشیوعا ألنھ أكثر طواعیة یعتبر ا
للقیاس نظرا ألن المتغیرات الداخلة في قیاسھ قابلة نسبیا للقیاس الكمي وغالبا ما تكون ھناك بیانات 
 منشورة عن ھذه المتغیرات في معظم البلدان مثل حجم المبیعات، حجم اإلنتاج، األصول، رأس

  المال أو العمالة، إضافة إلى عدد المؤسسات في كل صناعة.

  أوال: مفھوم التركیز الصناعي 

المقصود بتركیز الصناعة ھو إلى أي مدى یتركز اإلنتاج في إحدى الصناعات أو األسواق في 
أیدى عدد محدود من المؤسسات. لذا ففي قیاس تركیز الصناعة ینصب اھتمامنا على كل صناعة 

شكل منفرد، وعلى العدد والحجم النسبي للمؤسسات في كل الصناعة. وبافتراض ثبات أو سوق ب
باقي العوامل المؤثرة في التركیز، فإن السوق یكون أكثر تركیزا كلما قل عدد المؤسسات المنتجة 

  .2أو زاد التباین بین أنصبتھا في الصناعة

ه العملیة ) تمیل إلى زیادة أھمیة یمكن تعریف التركیز الصناعي بأنھ عملیة ( أو نتیجة لھذ 
(نسبیة أو مطلقة) بعض الوحدات ضمن مجموعة التي تنتمي إلیھا ویؤثر بشدة على ربحیة 
الصناعة. في الواقع، في حالة المنافسة التامة والصافیة، فإن العدید من الجھات الفاعلة تفتقر للقوة 

وكذا الدخول في حرب األسعار، یعني ھذا في الصناعة ( أي ال یمكن التأثیر على السعر السوق ) 
انخفاض في ھوامش الربح والتي من شأنھا تؤدي إلى تراجع ربحیة المؤسسة. بعكس الصناعة 
المركزة یوجد فیھا عدد قلیل من المنافسین وبالتالي المزید من الحصة السوقیة ألصحاب المصلحة 
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ففي ھذه الحالة یكون نشاطھم مربح  یعد أمر مھم لھم وأنھا ستتصرف بحریة أكبر في األسعار،
  بسبب المیول إلى زیادة الھوامش الربحیة على حساب المستھلكین. 

وعموما، یمكن لالقتصادي اكتشاف أي تغییر في تركیز الصناعة ( تعزیز أو تخفیض 
  التركیز) عند واحد من المكونات الثالثة سوف یتغیر:

  زیادة عدد الوحدات أو اختفائھا ..... - 

  یمة المتوسط المتغیر، واصفا حجم ھذه الوحدات بسبب النمو و/أو تصفیة االستثمارات.ق - 

  التوزیع النسبي لھذه الوحدات ( الزیادة أو التخفیض في التباین ).  - 

  ثانیا: أنواع التركیز الصناعي 

التغیرات في التركیز الصناعي یمكن فھمھا من خالل مجموعة الطرق المختلفة: المطلقة أو 
  لنسبیة، التقنیة واالقتصادیة والمالیة، وأخیرا أفقي أو عموديا

  التركیز المطلق والتركیز النسبي: - 1

یمكن أن یكون العدید من المؤشرات، بما في ذلك: عدد المؤسسات التي التركیز المطلق:  - أ
ھو مؤشر یستخدم  - وصلت إلى حجم معین، األحجام المتغیرة والمتوسطة أو معدل ھریشمان

ام لتقییم وقیاس طبیعة وقوة وتركیز السوق أو المنافسة التي تمارس من قبل المؤسسات في بانتظ
  الصناعة. ....إلخ.

بتغییر في توزیع متغیر معین ( اإلنتاج، رقم األعمال، وقوة  ھو یتعلقالتركیز النسبي:  - ب
  العمل ... ) بین الوحدات المختلفة التي شملتھا الدراسة.   

مساواة بقیاس مدى التباین في الحصص  س النسبیة أو كما تعرف بمقاییس الالأي تقوم المقایی
السوقیة للمؤسسات العاملة في صناعة ما دون األخذ بعین االعتبار عدد المؤسسات في الصناعة، 

  .   1وعادة ما یشتق ھذا النوع من منحنى لورنز*

  

  

 

 

                                                             
1  M. O. Lorenz, Methods of measuring the concentration of wealth, Publications of the American Statistical 
Association, Vol 9, N° 70, june 1905. Pp 209-219. 

  منحنى لورنز ھي أداة تستخدم للتعبیر عن مدى تباین في توزیع الثروة بین أفراد المجتمع.* 



 :1التركیز التقني، واالقتصادي، والمالي - 2

مییز على نوع الوحدة المستخدمة في الصناعة (وحدة اإلنتاج، أو شركة أو مجموعة) ویستند ھذا الت
  ویستخدم ھذا المتغیر في تقییم تركیز اإلنتاج، المبیعات، العمالة، ورأس المال ... إلخ.

  التركیز التقني:  - أ

بیل المثال ھذا التركیز لھ عالقة بعملیة اإلنتاج، أي یھتم أساسا بوحدات اإلنتاجیة، فھو على س
لمعرفة عدد الوحدات التي تساھم في إنتاج السلعة أو عدد من المؤسسات یعمل فیھا أكثر من 
الموظفین. ویستخدم التركیز التقني ألغراض التحلیل االستراتیجي، وال سیما عندما یكون أحد 

  المھتمین في سوق األسھم على المنتج أو مجموعة المنتجات.

  التركیز االقتصادي:  - ب

تتركز دراسة التركیز االقتصادي عموما على مبیعات المؤسسات وتقییم وزنھا في الصناعة، 
یعني ھذا كل ما یتوافق مع أعمالھا الرئیسیة، والتركیز االقتصادي یعتبر عنصرا ھاما بالنسبة 

ءا للمؤسسة في صیاغة استراتیجیاتھا، وكذا یسمح للحكومة بتنفیذ استراتیجیة التنمیة القطاعیة بنا
  على العناصر الفعالة ( المؤسسات ) واألكثر أھمیة في الصناعة. 

  التركیز المالي: -ج

یھتم التركیز المالي بتحلیل حركیة وملكیة رأس المال التي تعمل سیطرة المجموعات 
المصرفیة والصناعیة والمالیة. وھو أكثر صعوبة من األنواع السابقة، ویرجع ذلك إلى أن 

ة برأس المال من الصعب للغایة الحصول علیھا وخاصة في البلدان أو المعلومات المتعلق
  االقتصادات الغیر الرسمیة والمؤسسات الوھمیة الكثیرة.

  التركیز األفقي والعمودي ( االندماج ): - 3

 بتنفیذ المؤسسة قیام فكرة على جمیعھا كزتتر العمودي، التكامل لمفھوم تعریفات عدة ھناك
 وتكامل خلفي عمودي تكامل :ھما بطریقتین العمودي التكامل ویتم  .إنتاجیة من عملیة أكثر

   أمامي. عمودي

 فھو لألمام، التكامل أما المدخالت، مصادر نحو بالتحرك المنشاة قیام الخلفي، ویعني التكامل
 التكامل تعریف حیث یختلف .بنفسھا منتجاتھا لتسویق األمام نحو المنشاة بالتحرك قیام یعني

  التعاریف: ھذه من ونذكر النظر، وجھات باختالف العمودي

                                                             
1 Jean-Louis Levet, L’économie Industrielle : en évolution - Les faits face aux théories, Ed ECONOMICA, 
Paris, France, 2004, P P, 78, 79 



  

 بورتر تعریف "Porter": ھو قرار الشركة باستخدام المعامالت حیث یعرف التكامل العمودي "
   وذلك لتحقیق أھدافھا االقتصادیة". الداخلیة، بقرار إداري، بدال من معامالت السوق

 قلي " تعریف: "Glais لناحیة الفنیة باإلدارة والمراقبة الفعالة " یتم تعریف التكامل الرأسي من ا
  التوزیع وذلك تحت سلطة مشتركة". - لمرحلتین منفصلتین على األقل من مراحل عملیة اإلنتاج

  مارتین تعریف"" A.CH.Martine   "منبع ھو التموقع بالتكامل الرأسي للشركة : حیث یعتبر
توزیع و تصنیعلمراحل متتالیة ومتصلة  ، فيأو البیع الشراء بدال من األصلي، النشاطمصب بأو 

  ."المنتج

  مورفانتعریف" "Y.Morvanةسیطرالشركة تھدف إلى  " بأنھ عرف التكامل الرأسيیُ : و 
  .نشاطھا الرئیسي" في مصبالتي تقع  األنشطةأنشطة المنبع أو على 

 تعریف روجر كالرك "Roger Clark": قیام  من زاویةلتكامل العمودي ینظر كالرك ل
ؤسسة ما بعملیة إنتاجیة في مراحل متتالیة یكمل بعضھا البعض وذلك بغرض الحصول على م

منتج ما أو تولیفة من المنتجات أو توزیعھا، كما تعتبر التكامل العمودي المحدد الرابع لھیكل 
  : 1الصناعة، فمنھ یتحدد مفھومھ بعدة تعاریف أھمھا

   .مشتركا عملھما یصبح بحیث ،واحدة إدارة تحت أكثر أو مؤسستین وتوحید دمج –

وتوزیعھا  السلعة إنتاج مجال في متتالیة مراحل في نشاط من أكثر تمارس المؤسسة –
  .وتسویقھا

  .مختلفة إنتاجیة لمراحل دمج أو اتحاد عملیة –

 في تحتاجھا التي السابقة النشاطات بعض لتشمل نشاطھا نطاق بتوسیع المؤسسة قیام –
  أخرى. مؤسسات أو المنتجین قبل من بھا التزود تمی والتي اإلنتاجیة،عملیاتھا 

ً  تنتج منشاة بین اندماج –   .إنتاجھا في المدخل ھذا تستخدم أخرى ومؤسسة مدخال

 بحیث المختلفة، اإلنتاجیة بالمراحل تعمل التي الصناعیة تآوالمنش المؤسسات اندماج –
 مؤسسة واحدة. تصبح

 فیھ تستخدم الذي الوضع " أنھ على ديالعمو التكامل یعرف: تعریف أحمد سعید بامخرمة 
  "2.أخرى إنتاجیة عملیة إنتاج مستلزمات أحد من كل أو إنتاجیة كجزء عملیة إنتاج كل المنشأة

ومنھ یمكن القول أن التكامل العمودي، في بعض األحیان، یعتبر من بین الطرق المتبعة من        
دما ترید أو ترغب المؤسسة في تحسین قبل المؤسسة المتخصصة لتحسین وضعیتھا، وعلیھ فعن
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فالمؤسسة  «Raisonnable» فإن التكامل یبدو كاختیار منطقي  «Profitabilité»  وضعیتھا ھذه
  .تستفید من األرباح المحققة عند كل مرحلة من مراحل اإلنتاج

 كوذل عمودیة، لمكانة المؤسسة احتالل على یعتمد استراتیجي توجھ ھوالتكامل العمودي إذن 
 نحو بالتحرك وٕاما الخلفي، العمودي بالتكامل یُعرف ما وھو التورید مصادر نحو تحركبال إما

 استراتیجیة اعتبار ویمكن .كلیھما أو األمامي، العمودي بالتكامل یعرف ما وھو التوزیع منافذ
  .1القیمة نظام في التنویع استراتیجیةمن  خاص شكل العمودي التكامل

عمودي بین المؤسسات التي تنشط في الصناعة تكون متكاملة فیما بینھا، فعملیات التكامل ال
فبالرغم من امكانیة تأثیر مثل ھذا النوع من التكامل على التركیز، إال أن ذلك یتم بسرعة وشدة اقل 
من التكامل األفقي للمؤسسات التي تعمل في نفس الصناعة، كما أنھ من الممكن أن ینتقل التركیز 

ناعات شدیدة التركیز إلى صناعات أخرى مكملة لھا، خاصة إذا تم التكامل بین من بعض الص
  . 2بعض المؤسسات العاملة بنفس الصناعة

ومن خالل ما سبق یمكن استنتاج الخصائص المرغوب توافرھا في المقیاس الجید للتركیز، 
  : 3ومن أھمھا

ألنصبة النسبیة للمؤسسات أال یتأثر بالحجم المطلق للصناعة أو للسوق، وإنما یتأثر با .1
العاملة فیھ، فالمھم لیس ھو حجم المؤسسة المطلق أو حجم الصناعة، وإنما المھم ھو النسبة التي 

 تحتلھا كل مؤسسة من الصناعة.

أن یتأثر عكسیا بزیادة عدد المؤسسات متماثلة الحجم أو ذات الحجم األقل، فعندما یزداد  .2
حجم مماثل للمؤسسات القائمة أو من حجم أقل، یتعین أن  عدد المؤسسات الداخلة إلى السوق من

تنخفض درجة التركیز. غیر أنھ إذا كانت المؤسسات الداخلة ذات حجم كبیر بالمقارنة مع 
 المؤسسات القائمة فعال فإن ھذا قد زید من درجة التركیز.

إلى زیادة أن یؤدي اندماج المؤسسات ذات الحجم الصغیر في المؤسسات ذات الحجم الكبیر  .3
 درجة التركیز. غیر أن االندماج قد ال یؤدي إلى ھذه النتیجة في كل الحاالت. 

أن یؤدي تحویل المبیعات من المؤسسات ذات الحجم الصغیر إلى المؤسسات ذات الحجم  .4
 الكبیر إلى زیادة درجة التركیز حتى في حالة عدم حدوث اندماج.

نتیجة محددة بشأن التركیز ال تتغیر من  أن یكون المقیاس ذات اتجاه واحد، أي یعطي .5
 مستوى آلخر. 
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أن تتراوح قیمة التركیز بین الصفر والواحد صحیح، مشیرة إلى تزاید درجة التركیز كلما  .6
  اقتربنا من الواحد.    

  الفرع الثاني: التمییز في المنتجات

فسھ أحد ركائز عوائل یعتبر التمییز في المنتجات أحد أبعاد ھیكل الصناعة كما أنھ في الوقت ن
الدخول إلى الصناعة وذلك عن طریق تنویع المؤسسات في الصناعة معینة لمنتجاتھا تنویعا یجعلھا 

  ممیزة عن بقیة السلع في الصناعة بحیث ال تعد سلعة بدیلة لھذه السلع من قبل المستھلكین.

والء المستھلكین تستطیع المؤسسة من خالل ھذه االستراتیجیة أن تحافظ على تفضیالت أو 
لسلعتھا ( أو سلعھا ) وبالتالي تجعل من الصعوبة بمكان على الراغبین في الدخول إلى الصناعة أن 
یفعلوا ذلك من دون ان یتحملوا تكالیف اضافیة في اإلنتاج أو أن یبیعوا سلعھم بأسعار أقل من 

  وسطة لإلنتاج.أسعار المؤسسات القائمة قد تصل عند ضرورة إلى أقل من التكلفة المت

وتعتبر جھود الدعایة واالعالن من اھم وسائل تنفیذ استراتیجیة التمییز في المنتجات وذلك 
ألنھما یخلقان االعتقاد لدى المستھلكین بتمییز السلعة المنتجة سواء من حیث نوعتھا أو استخدامھا 

  أو مظھرھا أو صیانتھا ... إلخ.

ة واإلعالن أن تخلق طلبا خاصا لمنتجاتھا بإقناع وتستطیع المؤسسة من خالل حمالت الدعای
المستھلكین بتمییز ھذه المنتجات أو أفضلتھا بحیث یصبح على المنتجین الجدد الراغبین في الدخول 
إلى الصناعة انفاق مبالغ كبیرة لتغطیة تكالیف الدعایة واإلعالن الجتناب بعض ھؤالء المستھلكین 

م وتقلیص فرص منافستھم للمنتجین القائمین باإلنتاج في الصناعة مما یؤد إلى زیادة تكلفة انتاجھ
  . 1الذین یمارسون سیاسات تمییزیة لمنتجاتھم

  الفرع الثالث: عوائق الدخول والخروج للصناعة 

تعتبر عوائق الدخول إلى الصناعة من األبعاد الرئیسیة لھیكل الصناعة وكذلك من المسببات 
الشيء بالنسبة لعوائق الخروج من الصناعة فھي تعتبر كذلك شيء  الرئیسیة للتركیز فیھا، ونفس

  یجب على كل مؤسسة تأخذھا في الحسبان قبل الدخول أو الخروج منھا.

  أوال: عوائق الدخول

نقول بأن صناعة ما تحتوي على عوائق للدخول إذا كانت تمتاز ھتھ الصناعة صعوبة دخول 
  أي مؤسسة في الصناعة تكون جدیدة لھا.

المقصود أیضا بعائق الدخول ھو ظھور منتوجات جدیدة أو الخدمات أو أي مؤسسة جدیدة و
تقدم منتوجات داخل الصناعة أو سوق ما، وكأول تعریف الذي عرف عوائق الدخول نجد تعریف 

J.S. Bain  تحت عنوان  1956في كتابھ سنةBarriers to new competition بأنھا ،
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مؤسسات المتواجدة في الصناعة دون الجدیدة وذلك بإمكانھا بیع الخصائص التي تتواجد في ال
  المنتجات بأسعار أقل من أسعار المنافسة لفترة طویلة دون جذب مؤسسات جدیدة إلى الصناعة.

، فعوضا Bainبوضع فكرة حول عوائق الدخول مخالفة لما وضعھا  George Stiglerوقام 
ارھا والنتائج المترتبة علیھا. وحاول أیضا التطرق من تعریف عوائق الدخول من خالل دراسة أث

إلیھا باالعتماد على مدخل للتكالیف التي تتحملھا المؤسسات التي تنوي الدخول للصناعة، حیث 
العوائق الدخول: ھي مجموعة تكالیف اإلنتاج في مستویات مختلفة من اإلنتاج التي  Stiglerیرى 

لصناعة، دون أن تتحملھا المؤسسات المتواجدة في تتحملھا المؤسسات التي ترید الدخول ل
  .1الصناعة

  :2ھناك مجموعة من عوائق الدخول، من أھمھا

 التكالیف المطلقة لمنتجات المؤسسة. –

 اقتصادیات الحجم. –

 متطلبات رأس المال. –

 عوائق الدخول الجغرافیة. –

 سلوكات المؤسسات الحالیة ( العوائق االستراتیجیة ). –

تتمتع المؤسسات الحالیة غالبا العدید من المزایا التي لمنتجات المؤسسة: التكالیف المطلقة  .1
تؤدي إلى نقص المطلق في تكالیف اإلنتاج مقارنة مع الوافدین الجدد للصناعة، ومن بین ھذه 

 :3المزایا التي تتمتع بھا المؤسسات الحالیة یلخصھا الشكل الموالي

  

  

 

 

 

 

                                                             
1 Godefroy Dang Nguyen, Économie industrielle appliquée, édition Vuibert, Paris, 1995. P 314. 
2 Rafik bekkour, Economie Industrielle : démarche de l’économie industrielle- méthodes et outils d’analyse 
du systeme industriel, Office des publications universitaires, Ben Aknoun, Alger,  2016. P, 58 
3 idem. P, 59 



  

 ة لمنتجات المؤسسات): التكالیف المطلق 03الشكل رقم (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Rafik bekkour, Economie Industrielle : démarche de l’économie industrielle- méthodes et outils 
d’analyse du systeme industriel, Office des publications universitaires, Ben Aknoun, Alger,  2016. P, 58  

 

  أي أن:

حیث كل مؤسسة التي أثبتت نفسھا في صناعة ما تجد  ا على األموال:سرعة حصولھ –
 نفسھا ومن السھل أن تحسن من نفسھا من الناحیة المالیة أكثر من الوافدین الجدد للصناعة.

في بعض الصناعات، تكنولوجیا التصنیع تكون محمیة  الحصول على التكنولوجیا: –
الحاصلین علیھا، والمؤسسات الحالیة بدورھا ببراءات االختراع واستحواذھا یتطلب موافقة 

تبحث عن موارد التي تملك تلك براءات االختراع والوصول إلى التكنولوجیا یكون سھال 
 بالنسبة لھا.

تراقب عموما المؤسسات الحالیة ( سواء  الوصول إلى الصناعة بالمنتجات النھائیة: –
یجعل للداخلین الجدد الوصول إلى  بشكل منفرد أو بالشكل الجماعي ) قنوات التوزیع، مما

 األسواق بسھولة.

بالنسبة للمؤسسات الحالیة لدیھا موظفین ومؤھلین جدا، أما  الوصول إلى سوق العمل: –
الداخلین المحتملین الجدد فعلیھا توظیف موظفین غیر مؤھلین أو تقدیم رواتب أعلى من 

 ثقل تكالیف إنتاجھا.تلك التي تقدمھا المؤسسات الحالیة في الصناعة، والتي ت
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التمكن في المعلومة التي تشكل أحد العوامل الرئیسیة  الوصول إلى المعلومات: –
واألكثر أھمیة لنجاح المؤسسات الحالیة وھذا لتطویر نظام المراقبة ( االستراتیجي، 
التكنولوجي، التسویق، ... ) للتدقیق في المحیط الخارجي والكشف عن تھدیدات التي 

 ذا الفرص المتاحة لھم في الصناعة.تواجھھا وك

ینشأ عائق الدخول اقتصادیات الحجم بسبب عدم قدرة المؤسسات  اقتصادیات الحجم: .2
الداخلة من تحقیق المزایا الكاملة إلنتاج الحجم الكبیر دون أن یكون لھا إسھام معنوي في إنتاج 

 .1الصناعة

لتین رئیسیتین: األولى كون ادنى أي أن اقتصادیات الحجم یمكن أن تشكل عائق دخول في حا
مستوى للحجم األمثل كبیر نسبیا مقارنة بالحجم الصناعة اإلجمالي، فیتطلب من الداخلین الجدد 
القیام باستثمارات كبیرة من اجل الوصول إلى ذلك المستوى من حجم الصناعة، أما الثانیة تتمثل 

أدنى من الحجم األمثل، مما یتوجب على  في التكالیف االضافیة المترتبة عن اإلنتاج عند مستوى
الداخلین الجدد العمل عند مستوى اإلنتاج قریب من ذلك المستوى، حتى ال تكون التكالیف 

  .  2المتوسطة لمنتوجاتھا كبیر جدا مقارنة بأدنى حجم للتكالیف المتوسطة

إلنتاج ھذه وعندما یكون ھذا األسلوب في اإلنتاج ھو زیادة االیرادات المؤسسة، فظروف ا
تكون أقل فائدة للداخلین الجدد إلحتكار المؤسسات الحالیة لھذا األسلوب الذي تتمتع بھ كمیزة من 
حیث التكالیف. ویتم التحكم في الصناعة من قبل المؤسسات القائمة، فقد تحظر دخول محتمل 

كنولوجیا لمنافس جدید عن طریق كمیة محددة من السلعة المعروضة، في حین الحصول على الت
 .     3یكون سھال لھا

في الصناعات كثیرة رأس المال ( الحدید والصلب، والسیارات، متطلبات رأس المال:   .3
وصناعة السفن، والفضاء ... ) فإنھ یتطلب وجود رأس المال كبیرة جدا، حیث یعتبر من عوائق 

ین في دخول ھذه الدخول ویكون أقوى من الصناعات غیر كثیفة رأس المال، لذلك فإن الراغب
 الصناعة یكون عدد قلیل جدا.

في بعض األنظمة االقتصادیة تضع عوائق الدخول كبیرة نذكر  عوائق الدخول الجغرافیة: .4
 منھا على سبیل الحصر:

 ملكیة براءات االختراع. –

 قوانین الضرائب. –

 التعریفة الجمركیة. –

 المزایا الممنوحة للشركات الوطنیة. –
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 .معاییر النظافة والسالمة –

 شروط منح العقود العامة. –

 الدین والعادات والتقالید. –

  ھذه العوائق الدخول أحیانا توضع لألنشطة االستراتیجیة كاألسلحة، والنووي ....

حیث بعض المؤسسات تتخذ تدابیر  سلوكات المؤسسات الحالیة ( العوائق االستراتیجیة ): .5
ة تدخل للصناعة ومن بین التكتیكات مھمة للردع والمواجھة، وھذا لمنع تموقع مؤسسات محتمل

 :1األكثر شیوعا منھا

اإلعالن عن برامج االستثمار حیث ینبعي أن یؤدي إلى زیادة كبیرة في العرض بالصناعة  –
 وبالتالي انخفاض األسعار؛

 تنفیذ استراتیجیات التسعییر التي تھدف إلى إحباط الداخلین الجدد المحتملین؛ –

لعالمات التجاریة من خالل البحث عن أسواق جدیدة، وعدم توسیع نطاع العرض وانتشار ا –
 ترك وال منفذ حتى ولو كان قلیال للداخلین الجدد؛

 امتصاص التھدیدات المرجح أن تأتي من الداخلین الجدد؛ –

اإلعالن عن تطویر تقنیة إنتاج جدیدة وعالیة األداء من شأنھا تحسین في نوعیة المنتوجات  –
 وانخفاض تكالیفھا ... ؛

وبالتالي تعتبر عوائق الدخول من شأنھا أن تمیل إلى تجمید ھیكل الصناعة في قطاع معین وحمایة  
  المؤسسات الحالیة من منافسین محتملین لدخولھم في ذلك القطاع. 

  ثانیا: عوائق الخروج والتنقل

وكذا نظریة الحد السعري الذي تربط بالضرورة أن  Bainإن عوائق الدخول الذي وضعھا 
تكمل النظر في نھجین للتحلیل: ھما تنقل المؤسسات داخل الصناعة والخروج منھ. وعوائق تس

الدخول لیست ھي الوحیدة التي من شأنھا أن تعرقل المنافسة المحتملة للمؤسسات التي ترغب في 
دخول للصناعة، ولكن التكالیف الثابتة ( باعتبارھا عوائق الدخول ) وعوائق التنقل والحركة داخل 

  وھائلة من أجل الدخول للصناعة.  الصناعة ھي أیضا متطلبات كبیرة

وكذلك عوائق الدخول تسمح في بعض الحاالت بإظھار المستحیل الذي تقول بھ المؤسسات 
المحتملة التي ترغب دخول للصناعة، ومن الممكن وعلى عكس تلك المؤسسات بمجرد دخولھا 

                                                             
1 Rafik bekkour, Op cit, 2016. P, 63. 



وجھا في بعض القطاعات، وھذا بسبب مجموعة من للصناعة ( المؤسسات القائمة ) تمنع من خر
  االعتبارات في تحلیل عوائق الخروج وكذا التكالیف الضخمة للصناعة.

فالعوائق الدخول والخروج لیست ھي الوحیدة للمنافسین المحتملین في الصناعة، فعوائق 
خولھم في ھتھ الحركة كذلك تضاف لھذین العائقین من أجل الحد من المنافسین الجدد المحتمل د

  .1الصناعة

وفكرة كبح تنقل المؤسسات بین الصناعات تكمن أساسا في عوائق الدخول وھي مفصلة في 
طریقتین: عوائق التي تكبح الحركة داخل الصناعة والعوائق التي تحول دون الخروج من 

  الصناعة.

العامة  في نظریتھ 1977سنة  إدراج عوائق التنقل في تحلیلھ caves porter حیث حاول
حول سلوك المؤسسات، وھذا لیس من أجل الوصول فقط للقطاع جدید ولكن ایضا داخل القطاع 
التي تنشط بھ مجموعة المؤسسات وغیرھا، وھذه المجموعة من المؤسسات تعرف بالخصائص 

فإن عوائق الخروج تمیز ھذه المجموعة من   caves porterالھیكلیة التي تتمتع بھا، وبحسب
ولیست ھي ممیزات الصناعة ككل. وبالتالي فإنھ ال تحمي المؤسسات التابعة للمجموعة المؤسسات 

في الصناعة في نفس الوقت من دخول مؤسسات جدیدة فقط ولكن أیضا ضد دخول المؤسسة من 
  .2نفس الصناعة ومن مجموعة أخرى

الخروج منھ ومن الذي یفكر في الدخول إلى مجال نشاط ما البد وأن یفكر أیضا في إمكانیة 
وتكلفة ھذا الخروج، ویشبھ ھذا الوضع من یفكر في شراء سیارة أو أوراق مالیة، فالبد وأن یفكر 
في التنازل عنھا في یوم ما، مع المالحظة أن الدخول في مجال صناعي أكثر تعقیدا من ذلك، 

  والخروج منھ عادة ما یكون أكبر تكلفة.

سبقھ دراسات تبین جدواه، ولن یتقرر ھذا الدخول إال فلئن كان الدخول في أي نشاط البد وأن ت
في حالة توقع أرباح، إال أن احتماالت التعثر تبقى واردة، ونحن ندرك أن النتائج في مجال العمال 

  غیر مؤكدة.

ولذلك فإن التفكیر في الخروج من الصناعة ینبثق من احتمال الفشل فیھ، إما ألسباب خاصة أو 
لصناعة، أو من احتمال العثور على فرصة أو فرص استثمار أكثر جدوى ألسباب تتعلق بھیكل ا

  من النشاط الحالي. ومھما تكن األسباب فإن الخروج سیكون مكلفا بالنسبة للمؤسسة.

ومن ھذا المنطلق فإن دراسة حواجز الخروج تكون ھامة بالنسبة للداخل الجدید، وبالتالي فھي 
  التي تحدد قراره في الدخول.تعتبر متغیرا أساسیا من المتغیرات 

                                                             
1 Jean Marie Chevalie, L'économie Industrie et question, CALMANN-LEVY, France, 1977,P P, 79, 80.  
2 Michel Rainelli, Economie industrielle, 3ème édition , Dalloz, Frence, 1998, P, 46. 



  

یمكن اعتبار الحواجز التالیة كحواجز خروج، كل منھا ینطوي على تكلفة مادیة أو معنویة 
  :1على المؤسسة في حال خروجھا

وتتناسب ھذه الخسارة طردا مع حجم االستثمار  الخسارة الناتجة عن بیع األصول: –
األصول أو جزء منھا: مباني، آالت، وطبیعتھ، فالخروج من الصناعة یعني التنازل عن كل 

...إلخ، ھذا إضافة زمات العملیة اإلنتاجیة المتبقیةمعدات، تجھیزات، مخزون الموارد ومختلف مستل
إلى التعویضات التي تدفع للعمال المسرحین وھذا ما یعني تكبد المؤسسة لخسائر نتیجة لخروجھا 

 ھذا.

ه الخبرة والمھارة رصیدا معرفیا تم تكوینھ وتمثل ھذ فقدان الخبرة والمھارات المكتسبة: –
 بجھود وتكالیف ووقت، ویصبح كل ذلك في مھب ریح الخروج من القطاع.

یفقد الخارج مزایا كان قد استثمر فیھا، سواء كانت تتعلق  فقدان میزة أو میزات تنافسیة: –
اق أو زبائن قد تكون بالموارد، كالكفاءات أو التكنولوجیا، أو كانت تتعلق باألسواق، كفقدان أسو

المؤسسة مستفیدة من بعض المزایا التشریعیة وأبرزھا اإلعفاءات أو التخفیضات الضریبیة، ثم 
 تفقدھا بسبب الخروج من القطاع.

قد یفرض القانون أو التنظیم العمل في القطاع لمدة محددة،  القیود القانونیة والتنظیمیة: –
د التي سیكلفھا كثیرا التخلي عنھا أو فسخھا، وأبرزھا كما قد تكون المؤسسة مرتبطة ببعض العقو
 العقود المبرمة مع الزبائن أو مع الموردین.

: فضال عن خسارة صورة القیود االجتماعیة والتخلي عن جزء من رسالة المؤسسة –
المؤسسة أمام الزبائن والمجتمع بوجھ عام، یتحمل الخارج خسارة اجتماعیة، والتي تترجم بتخلیھا 

 سالتھا التي حملتھا تجاه المجتمع.عن ر

مع مرور من الوقت یكتسب صاحب أو أصحاب المؤسسة حنینا تجاه  الحنین إلى المھنة: –
المھنة التي امتھنوھا بفعل االندماج في تلك الصناعة، ھذا الحنین ھو شعور بالجاذبیة نحو 

في/أو مع القطاع، وھي  الصناعة، ھذا فضال عن العالقات اإلنسانیة التي تتكون مع المتعاملین
 عالقات اجتماعیة تكونت مع الوقت ال یمكن نسفھا بسھولة. 

  

  

  

  

                                                             
، ص ص، 2008، الطبعة األولى، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، سنة اتیجیة المؤسسةإستررحیم حسین،   1
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  ): حواجز الدخول والخروج 04الشكل رقم (  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

، الطبعة األولى، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، استراتیجیة المؤسسةالمصدر: رحیم حسین، 
  .175، ص، 2008الجزائر، سنة 

ارة فإن حواجز الدخول الممثلة في الشكل أعاله تتضمن أیضا، فضال عن ذلك الحواجز ولإلش
المنبثقة من القطاع الصناعة نفسھ، مختلف الحواجز التي من شأنھا إعاقة الداخل الجدید مھما كان 

  .1مصدرھا، والتي تم التطرق إلیھا فیما سبق
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  حواجز الدخول:

  طبیعیة. -
  تنظیمیة. -
إستراتیجیة. -  

  حواجز خروج:
  اقتصادیة. -
  إستراتیجیة. -
 ة ونفسیةاجتماعی -
 

  قطاع
 صناعة

 داخل جدید

  
 داخل جدید

  
 داخل جدید



  

  وتطبیقاتھا في الصناعةالمطلب الثالث: الطرق األساسیة لحل اللعبة 

ھناك عدد من التقنیات والطرائق الكمیة التي یمكن للمؤسسة االقتصادیة استخدامھا من أجل 
انتھاج سلوك استراتیجي معین وتواجھ المشكالت التي یمكن أن تظھر لھا، وتستخدم ھذه األسالیب 

اجھة المنافسین في الصناعة، الوسائل العلمیة والمنطقیة في عملیة انتھاج السلوك االستراتیجي لمو
فمع تطور السریع ألجھزة الكمبیوتر والبرامج المستخدمة في متابعة مثل ھذه المسائل، قدمت 
الریاضیات وما زالت تقدم الحلول العدیدة من المسائل، وسنطرق في ھذا المطلب لطرق األساسیة 

  لحل اللعبة.

  الفرع األول: الطرق األساسیة لحل اللعبة 

بأطراف اللعبة یمتلك مجموعة من االستراتیجیات المتاحة والتي تساعده في حل  كل العب
اللعبة والتي تكون معروفة لدى الخصم، ولكن أي منھما ال یعرف بالضبط االستراتیجیة التي سوف 
یستخدمھا الالعب المتنافس تجاه اآلخر لحل ھذه اللعبة. وأن الھدف من نظریة األلعاب ھو تحدید 

اتیجیة أو أفضل حل للمباراة من قبل الالعب وعلى افتراض أن خصمھ عقالني ورشید أفضل استر
  وذكي وسیقوم بتحركات مضادة ذكیة من أجل حل نفس اللعبة.

  أوال: مباراة الطرفین ذات المجموع الصفري

كما تطرقنا سابقا فإن ھذه اللعبة تتمیز بوجود طرفین متنافسین وإن ما یكسبھ أحد الالعبین 
ي تماما ما یخسره الالعب اآلخر وھذا النوع من اللعبة یمكن حلھا بالجبر االعتیادي أو جبر یساو

  المصفوفات. 

 1 لو أخذنا المثال التالي:

  ): مباراة الطرفین ذات المجموع الصفري 06الجدول رقم ( 

  االستراتیجیة ( ب )  المؤسسة ( ب )

  االستراتیجیة ( أ )
 )2 (   )1 (  

- 50   70   )1 (    

  المؤسسة ( أ )
100  80   )2 (  

  .236، ص، مرجع سابق: حسین محمود الجنابي، المصدر
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في المثال أعاله تشیر األرقام الموجبة إلى كسب الالعب الذي یلعب اللعبة، في حین تشیر 
األرقام السالبة إلى كسب الالعب الذي یلعب األعمدة، ولو تأملنا في اللعبة لتبین أن األفضل لالعب 

أ ) أن یلعب االستراتیجیة الثانیة ألنھا تضمن لھ الكسب مھما كانت االستراتیجیة التي سوف  (
) فإن الالعب ( أ ) سوف  1یلعبھا الالعب ( ب )، فإذا اختار الالعب ( ب ) االستراتیجیة األولى ( 

یكسب  ) فإن الالعب ( أ ) سوف 2ولو اختار الالعب ( ب ) االستراتیجیة الثانیة (  80یكسب 
، ففي ھذه الحالة سیحاول الالعب ( ب ) تقلیل خسائره وبالتالي سوف یختار االستراتیجیة 100

  )، حیث ستكون خسائره أقل ما یمكن. 1األولى ( 

  ثانیا: المباراة ذات االستراتیجیة المثلى ونقطة توازن 

تیجیة واحدة، لو أخذنا المثال السابق لوجدنا أن كل العب من الالعبین سوف یختار استرا
یلعبھا طول الوقت طالما كانت المباراة القائمة وبالتالي سوف یكون الدفع المتحقق في ھذه الحالة 
أي عندما یلعب كل العب االستراتیجیة المثلى بنقطة توازن كحل للعبة والتي ھي عبارة عن قیمة 

والتي یمكن تحدیدھا بأنھا اللعبة عندما یلعب كل العب من الالعبین استراتیجیتھ المثلى الخالصة 
أصغر قیمة عددیة في صف االستراتیجیة المثلى وأكبر قیمة عددیة في عمود االستراتیجیة المثلى 
أي ان الالعب ( أ ) سوف یحصل على دفع مساوي ألقل قیمة عددیة في أي صف بینما یحصل 

ن ھناك قیمة عددیة الالعب ( ب ) على دفع مساوي ألكبر قیمة عددیة في أي عمود. وعندما تكو
واحدة تحقق ھذا الشرط ( نقطة التوازن/حل اللعبة )، معنى ذلك أن كال الالعبین یلعبان بطریقة 
مثلى، ولكن لیس على الدوام تكون ھناك نقطة توازن في كل مباراة ولكن في حالة وجود نقطة 

عوائده أو تقلیل  التوازن فإن الالعب الذي یغیر استراتیجیتھ المثلى سوف لن یستطیع زیادة
  خسائره.

  :1سنحاول اآلن حل المثال السابق عن طریق قاعدة أعلى األقل واقل األعلى كالتالي
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  ): المباراة ذات االستراتیجیة المثلى ونقطة توازن 07الجدول رقم ( 

  االستراتیجیة ( ب )  المؤسسة ( ب )

  االستراتیجیة ( أ )
  ) 1(   ) 2(   أقل قیمة

- 50  - 50   70   )1 (    

  المؤسسة ( أ )
80  100  80   )2 (  

  أكبر قیمة  80  100  

  .236، ص، مرجع سابق: حسین محمود الجنابي، المصدر

أي أننا نختار أقل قیمة في كل صف ومن ثم نختار أكبر قیمة من بین القیم األقل في      
ل القیم من بین أكبر القیم الصفوف، ونختار أكبر قیمة في كل عمود من األعمدة ومن ثم نختار أق

  أقل األعلى في العمود. 80أعلى األقل في الصف والقیمة  80في األعمدة، وبالتالي ستكون القیمة 

أي أن أعلى األقل في الصف تساوي أقل األعلى في العمود مما یعني أن ھناك نقطة توازن 
وأقل خسارة لالعب ( ب )  ھي قیمة المباراة وھذه القیمة تعتبر أقل ربح لالعب ( أ ) 80وأن 

  وتعتبر كذلك كحل للعبة.

  ثالثا: المباراة ذات االستراتیجیات المختلطة

لفھم حل ھذه المباراة ذات االستراتیجیة المختلطة نأخذ المثال التالي للتوضیح، ونالحظ من 
  :1ألعلىخاللھ أنھ ال توجد نقطة ارتكاز ألن قیمة الحل أعلى األدنى ال یعادل قیمة الحل أدنى ا
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  ): المباراة ذات االستراتیجیات المختلطة 08الجدول رقم ( 

    

  أقل قیمة

  االستراتیجیة ( ب )  المؤسسة ( ب )

  

  االستراتیجیة ( أ )
 )2 (   )1 (  

P 6  18  6   )1 (    

  المؤسسة ( أ )
1-P  12  12  15   )2 (  

  أكبر قیمة  15  18    

1-Q  Q    

  .237، ص، مرجع سابق، : حسین محمود الجنابيالمصدر

ومن خالل الجدول السابق یتبین لنا أن المباراة ال یوجد فیھا نقطة توازن وبالتالي ال یمكن 
إیجاد قیمتھا باستخدام المعاییر السابقة، وبالتالي یتطلب استخدام إحدى الطریقتین التالیتین عندما 

  یكون لكل العب استراتیجیتان. 

  تیجیات:طریقة المزیج من االسترا - أ

تعتمد ھذه الطریقة على استخدام مزیج من االستراتیجیات بدال من تطبیق استراتیجیة واحدة 
طول الوقت، وفي ھذه الحالة فإن كل طرف في المباراة سیحاول تطبیق كل استراتیجیاتھ وفقا 
لتشكیلة محددة من االحتماالت التي یمكن استخدامھا، فالعب الصفوف سوف یمنح كل صف من 

وفھ جزءا من الوقت وكذلك سیفعل العب األعمدة. وفي ھذه الحالة فإن كل الالعبین سوف صف
یلتجئون إلى استخدام مزیج من االستراتیجیات، فالمؤسسة ( أ ) سوف تلعب كل صف من صفوفھا 
 جزءا من الوقت وكذلك المؤسسة الثانیة ( ب ) سوف تلعب كل عمود من أعمدتھا جزءا من الوقت.

أن الالعب ( أ ) عقالني وذكي ومنطقي فھو في ھذه الحالة سوف یبدأ في تقسیم وبافتراض 
وقتھ للصفوف ( استراتیجیاتھ ) األولى والثانیة بحیث تكون مكاسبھ المتوقعة من اللعب صفھ األول 
( استراتیجیتھ األولى ) تساوي مكاسبھ المتوقعة من لعب صفھ الثاني ( استراتیجیتھ الثانیة ) بغض 

  : 1ر عما سیلعبھ الالعب ( ب ) وبالتالي سیكون كما یليالنظ
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6P + 15( 1 - P ) = 18P + 12(  1 - P ) 

6P + 15 - 15P = 18P + 12 - 12P 

-9P + 15 = 6P + 12 

3 = 15P 

P = 3/15 = 1/5  أي           P = 1/5    

 P = 4/5 - 1                                  و 

الوقت في حین  1/5وف یلعب الصف األول ( االستراتیجیة األولى ) أي ان الالعب ( أ ) س
من الوقت. وكذلك بنفس الشيء بالنسبة لالعب  4/5یلعب الصف الثاني ( االستراتیجیة الثانیة ) 

  فتكون النتیجیة:   الثاني ( ب )

          Q = 2/5 

 Q = 3/5 - 1     و

  سیكون:وبالتالي إجمالي الكسب المتوقع لالعب ( أ ) 

2/5 [ ( 6 * 1/5 ) + ( 15 * 4/5 ) ] + 3/5 [ ( 18 * 1/5 ) + ( 12 * 4/5 ) ] 

= 2/5 ( 66/5 ) + 3/5 ( 66/5 )   

= 132/5 + 198/25  

= 330/25 

= 13.5  

أي أن الالعب ( أ ) إذا لعب استراتیجیتھ بدون نمط معین فإنھ یتوقع أن یكسب بالمتوسط عائد 
ب فیھا المباراة وبالتالي ستكون الخسارة المتوقعة لالعب ( ب ) بنفس في كل مرة یلع 13.2مقداره 

  في كل مرة یلعب فیھا المباراة. 13.2الطریقة ھي 

  طریقة االحتماالت المشتركة: -ب 

ویتم استخدام طرقة االحتماالت المشتركة بعد أن یحدد كال العب الوقت الذي یستغرقھ في 
لطریقة التي تم تناولھا، فلو عدنا للمثال السابق فإننا نتوصل لعب كل من استراتیجیتھ المتاحة وبا

بینما  4/5والثانیة بمقدار  1/5إلى أن الالعب ( أ ) سوف یلعب استراتیجیتھ األولى باحتمال 
، ولكل من 3/5والثانیة باحتمال  2/5الالعب ( ب ) سوف یلعب استراتیجیتھ األولى باحتمال 



عن اآلخر أي أن أي منھما ال یعلم بما سیلعبھ اآلخر كما ھو  الالعبین یلعبان بصورة مستقلة
  :1موضح في الجدول التالي

  ): طریقة االحتماالت المشتركة 09الجدول رقم ( 

  القیمة االحتمالیة للعائد  االحتمال  العائد  االستراتیجیة

  12/25=2/25*6 2/5*1/5  6  الصف األول والعمود األول

  54/25=3/25*18  3/5*1/5  18 الصف األول والعمود الثاني

  120/25=8/25*15  4/5*2/5  15 الصف الثاني والعمود األول

  144/25=12/25*12  3/5*4/5  12  الصف الثاني والعمود الثاني

  .361، ص، مرجع سابقمحمد الطراونة، سلیمان عبیدات، المصدر: 

وھي  13.5أي  13.2=144/25+120/25+54/25+12/25إذا كانت قیمة المباراة تساوي  
  نفس النتیجة التي توصلنا إلیھا باستخدام الطریقة السابقة.

  الفرع الثاني: تطبیق نظریة األلعاب في نموذج األلعاب المتكررة

لقد تم التحلیل في النماذج السابقة على أساس افتراض أن اللعبة تتم بین طرفین متواجھین مرة 
ملیة اتخاذ القرار، فمن الممكن تصور أن ھناك واحدة، ولكن في الحیاة الواقعیة عادة ما تكرر ع

حاالت االلتزام باالتفاقیات المبرمة بین أطراف المباراة وكذا یقابلھا حاالت الغش في االتفاقیة، 
حیث إذا غشة مؤسسة ( أ ) في كل أسبوع ترد علیھا المؤسسة ( ب ) بالغش في األسبوع الموالي 

  :2الموالي التصور األول وھكذا، في عملیة متكررة، ویوضح الجدول
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  ): تصور األول لحاالت الغش وااللتزام في االتفاق 10الجدول رقم (  

  استراتیجیة المؤسسة ( ب )  استراتیجیة المؤسسة ( أ )  الفترة

  األسبوع األول - 

  األسبوع الثاني - 

  األسبوع الثالث - 

  األسبوع الرابع - 

  ) 20تلتزم ( 

  ) 25تغش ( 

  ) 10تغش ( 

  ) 10( تغش 

  ) 20تلتزم ( 

  ) 5تلتزم ( 

  ) 10تغش ( 

  ) 10تغش ( 

  45  65  المجموع

  .134توماس شیلینج، مرجع سابق، ص  المصدر:

من الجدول یتضح أنھ تلتزم المؤسسة ( ب ) عند التزام المؤسسة ( أ ) خالل األسبوع، وإذا 
  مؤسسة ( أ ).غشت المؤسسة ( أ ) تغش المؤسسة ( ب ) في األسبوع الموالي كعقاب لل

وھو أقل من المبلغ  65ویالحظ أنھ ما جنتھ المؤسسة ( أ )من الغش خالل أربعة أسابیع ھو 
فكل أسبوع أي ما یعادل  20الذي كان من الممكن أن تحققھ في حالة االلتزام من قبل الطرفین وھو 

المسیطرة في حالة  . فإن االستراتیجیة المسیطرة في حالة تكرار اللعبة ھي نفسھا االستراتیجیة80
  القیام باللعبة مرة واحدة.

ومن ناحیة أخرى یوضح الجدول التالي، التصور الثاني الذي تلتزم فیھ المؤسسة ( أ ) أسبوعا 
وتغش أسبوعا، وترد علیھا المؤسسة ( ب ) واحدة بواحدة حتى تعود المؤسسة ( أ ) لاللتزام في 

  النھایة.

  

  

  

  

  

  



  لثاني لحاالت الغش وااللتزام في االتفاق): تصور ا  11الجدول رقم ( 

  استراتیجیة المؤسسة ( ب )  استراتیجیة المؤسسة ( أ )  الفترة

  األسبوع األول - 

  األسبوع الثاني - 

  األسبوع الثالث - 

  األسبوع الرابع - 

  ) 20تلتزم ( 

  ) 25تغش ( 

  ) 5تغش ( 

  ) 20تغش ( 

  ) 20تلتزم ( 

  ) 5تلتزم ( 

  ) 25تغش ( 

  ) 20تغش ( 

  70  70  المجموع

  .135توماس شیلینج، مرجع سابق، ص  المصدر: المصدر:

من الجدول یالحظ أنھ في األسبوع الثاني بدأت المؤسسة ( أ ) بالغش في حین كانت المؤسسة 
( ب ) ملتزمة ثم ردت في األسبوع الثالث بالغش. بینما وفي األسبوع الرابع اضطرت المؤسسة 

ققھ من خسارة نتیجة لغش المؤسسة ( ب ) في األسبوع الثالث. وبالتالي (أ) للعودة لاللتزام لما ح
  من خالل ذلك توضح ھذه النتیجة أن المؤسسات تتعلم من تجاربھا عبر الزمن.

وخالصة القول أنھ ال یوجد في ھذا الصدد نموذج واحد یمكن اعتماده بأنھ ھو الحل الوحید 
سود في الواقع العملي، وقد تأتي نماذج معارضة الممكن، وإنما ھناك نماذج عدیدة یمكن أن ت

 .1لذلك
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  المبحث الثاني: نظریة األلعاب في االقتصاد الصناعي 

لقد قامت نظریة األلعاب التقلیدیة في أكثر األحیان بتطبیق المناھج والمفاھیم التي أثبتت 
وكذا نجاحھا في االقتصاد نجاحھا في دراسة استراتیجیة الصراع أو المنافسة في الصناعة البحت 

الصناعي، وفي ھذا المبحث سنتطرق لمفھوم االقتصاد الصناعي من نشأتھ وتعریفھ وعالقتھ 
  باالقتصاد الجزئي إلى االعتماد الجزئي لنظریة األلعاب في االقتصاد الصناعي. 

  المطلب األول: مفھوم االقتصاد الصناعي

ائج المترتبة على الحاالت التي تجمع بین یسعى علم اقتصادیات الصناعة إلى تحلیل النت
المنافسة واالحتكار، وكذلك یقر اقتصادیات الصناعة بالطبیعة الشاملة للمنافسة في األسواق 

میم المنتج، واإلعالن واستراتیجیات تطویر المنتج وعلیھ اإلنتاج وتص الواقعیة والتي یلعب فیھا
  مطلب سنتطرق لنشأة االقتصاد الصناعي وتعریفھ. االستثمار وما إلى ذلك دورا ھاما. وفي ھذا ال

  الفرع األول: نشأة االقتصاد الصناعي

بعد الحرب العالمیة  1930تمت الدراسات األولى في االقتصاد الصناعي خالل السنوات 
 Edward" و "  J.S. Binالثانیة، حول الحالة الھیكلیة من خالل مدرسة ھارفرد، وذلك في أعمال " 

Mason أداء )  –سلوك  –ذه األعمال ھي تجریبیة أساسا والتي تدور حول نموذج ( ھیكل "، ھ
). ووفقا لھذا النموذج أو نمط التحلیل الشروط األساسیة لھیكل السوق  SCPویرمز لھا عادة ( 

(طبیعة العرض والطلب، خصائص المنتجات، شروط الدخول... ) تحدد سلوك المؤسسات 
یة، اإلعالن... ) والتي تحدد نفسھا على أداء السوق. ویدعو (االستثمار، السیاسة السعر

االقتصادیون لكلیة ھارفرد للتركیز على الدراسات القطاعیة الستنتاج أثر ھیكل السوق على سلوك 
  وربحیة المؤسسات.

، الفتقارھا إلى األسس النظریة 1970وھذه األعمال خضعت لالنتقادات في السنوات 
ظھور نظریة األلعاب واالقتصاد القیاسي واألسالیب اإلحصائیة، شھد والصرامة المنھجیة. وب

والتي اعتبرت نظریة األلعاب ھي من  1990و  1980االقتصاد الصناعي تجدید عمیق في السنوات 
األدوات المرجعیة، والتي تم استخدامھا من قبل الخبراء االقتصاد الصناعي في النموذج السلوك 

للمؤسسات واألسواق لتطویر مقترحات قابلة لالختبار في خطوة لبناء  والتفاعالت االستراتیجیة
النماذج النظریة واختبارھا تجریبیا وھذا ھو قلب االقتصاد الصناعي الجدید والذي یسمى أیضا 

  التنظیم الصناعي.

أداء ) والتركیز  –سلوك  –االقتصاد الصناعي الجدید یعید قراءة استراتیجیة لنموذج ( ھیكل 
لطبیعة الذاتیة للھیاكل السوق، ھذه الفكرة أن ھیكل السوق یمكن تعدیلھ من قبل المؤسسات على ا

االستراتیجیة فیھ، وعلى سبیل المثال، سوف یؤدي المزید من االندماج إلى تركز العرض في 
  .     1السوق

                                                             
1 Gilles Postel Vinay, Jean Yves Grenier, économie, Groupe eyrolles, Saint-Germain, Paris, 2008, PP 68, 69. 



من الصعب تعریف االقتصاد الصناعي على وجھ التحدید بسبب تلك المناھج التي یعتبرھا 
االقتصادیین الصناعیین بأنھا كثیرة االختالف في مجاالت التحلیل الواسعة لدرجة تجعلھ یفقد 

أمر صعب: حیث یعتبر ألفرید مارشال مؤسس  حتى والدة االقتصاد الصناعي یجعلھالمالمح، 
االقتصاد الصناعي، ولكنھ بالتأكید ال یمكن استبعاد مساھمات الخبراء االقتصاد سابقا مثل 

)Cournot) و (Dupuit) و (Sayوھو تطبیق لنظریة االقتصاد الجزئي 1) في االقتصاد الصناعي ،
  .2في تحلیل المؤسسات واألسواق والصناعة ككل

واالقتصاد الصناعي ھو فرع من علم االقتصاد والذي یتناول المشاكل االقتصادیة التي 
ف في األدبیات االقتصادیة تواجھھا المؤسسات والصناعات، وعالقاتھا مع المجتمع. فھو معرو

بعدة أسماء مع اختالفات ھامشیة مثل "اقتصادیات الصناعة"،" الصناعة والتجارة " ، " التنظیم 
الصناعي والسیاسي " ، " التجارة " ، " األعمال االقتصادیة"...إلخ. واسم " اقتصاد الصناعي" 

)، رغم أن ھذا االسم   P.W.S.Andrewsأعتمد في أوائل الخمسینات وربما من خالل كتابات (
أصبح أكثر شعبیة یوما بعد یوم من طرف المؤلفین، ال سیما في الدائرة األمریكیة یفضل اسم " 
التنظیم الصناعي " عنوانا لھذا الموضوع، وفي الوقت الحاضر ال یوجد إجماع واضح على اسم 

  ھذا الموضوع.    

اعي من خالل صدور مجلة " االقتصاد ووضعت الخمسینات الجزء األكبر من االقتصاد الصن
 J.S. Bin  "،"Marris  "،"Stigller، ثم ظھرت مساھمات ھامة لكل من " 1952الصناعي " سنة 

" من جھة أخرى، حیث قدم "  Simon "،"Cyer " ،"March "،"Galbraith" من جھة وكل من "
Bian  ي مساھمتھ في االقتصاد أداء كإطار لتحلیل الصناعة وبالتال –سلوك  –" الرابط ھیكل

" لدور " السلوك اإلداري " في سیاق المؤسسات   Robin Marrisالصناعي مھمة جدا، وتحلیل "
". وأن "   Galbraithھیكل " من قبل " –الحدیثة حیث تم عملھ في إطار مختلف تماما ل " الفنیة 

Cyer "و "March جدیدة في دراسة  " وضعا نظریة " السلوكیة للمؤسسة " التي فتحت جبھة
" درس عملیة " صنع القرار " في سیاق التنظیم الصناعي  Simanاالقتصاد الصناعي، أما " 

" على تحلیل ھیاكل احتكار القلة، فضال عن أمور أخرى  Stiglerباعتبارھا وحدة إداریة، وركز " 
تنتاجي من وعلى جوانب مختلفة من االقتصاد الصناعي. في حین المنھجین االستقرائي واالس

الناحیة النظریة كانت مسار التنمیة المتمیزة للمؤسسة حیث كان ھناك خبراء االقتصاد الذین تبنو 
موقف المساومة، وھذا ھو استخدام األسالیب على حد السواء في دراسة السلوك االقتصادي 

  .    3للمؤسسة والصناعة

الحاالت التي تجمع بین  ىرتبة علتحلیل النتائج المت ىعلم اقتصادیات الصناعة إل ىیسعحیث 
التسعیر في الصناعة، فإن  ىالمعھود التركیز عل غیر ىالمنافسة واالحتكار، ومن جانب آخر وعل

اقتصادیات الصناعة یقر بالطبیعة الشاملة للمنافسة في األسواق الواقعیة والتي یلعب فیھا تطویر 

                                                             
1 Kim Huynh, Op cit, P 8. 
2 Paulr R. Ferguson, Glenys J. Ferguson, industrial economics " issues and perspectives ", New York 

University Press, New York, États-Unis d'Amérique, second edition, 1994, P 3.  
3 R.R.Barthwal, industrial economics " An Introductory Textlook ", Second Edition, New Age International 

(P) Limited Publishers, New Delhi, India, 2004, P 1. 



  

ذلك دورا ھاما،  ىاالستثمار وما إل تراتیجیاتواسالمنتج وعملیة اإلنتاج وتصمیم المنتج، واإلعالن 
  وفي بعض األسواق قد یكون التنافس في ھذه المجاالت أكثر أھمیة عن المنافسة السعریة.

وبالتالي یرتكز المنھج األساسي لالقتصاد الصناعي على العالقات بین السوق والسلوك 
أداء )، ویوحي ھذا  –سلوك  –االستراتیجي للمؤسسات وأثره على تحدید أداء السوق ( ھیكل 

المنھج في أبسط أشكالھ بأن ھناك عالقة سببیة قائمة وتبدأ من ھیكل السوق إلى السلوك 
االستراتیجي ومن ثم إلى األداء. وقد جاء تأكید ھذه العالقة ذات االتجاه الواحد بواسطة الكتاب 

) في   E.s. Masonن ( األوائل في اقتصادیات الصناعة، وخاصة االقتصادي األمریكي ماسو
) في الخمسینات والستینات.  J.S. Binالثالثینیات واألربعینیات. ومؤخرا بواسطة تلمیذه بین ( 

ولكن جاءت الدراسات الحدیثة لتؤكد تعقد ھذه العالقات بین ھیكل السوق والسلوك االستراتیجي 
لوك االستراتیجي واألداء على واألداء. فمثال، تبرز الدراسات الراھنة إمكانیة تأثیر كل من الس

ھیكل السوق أو بصورة أعم فقد یكون ھیكل السوق والسلوك االستراتیجي واألداء تتحدد جمیعھا 
. والشكل التالي یوضح النموذج األساسي المكون 1وبصورة مشتركة تحت ظروف معینة للسوق

لنموذج والذي ھو على لالقتصاد الصناعي بالرغم من اختالفھ باختالف المفكر الذي یضع ھذا ا
  النحو التالي:
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  الصناعي االقتصاد في التحلیل منھجیة: ) 05(  رقم الشكل
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ھیكل الصناعة والمیزة التنافسیة دراسة حالة: مجمع صیدال لصناعة الدواء في عرقابي عادل ،  المصدر:
ستیر ( غیر منشورة )، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم ، مذكرة ماج2008-2002الجزائر خالل الفترة 

  .10، ص 2009/2010التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 العملي المنھجین بین التوفیق إلى تسعى التي ھذه الصناعي االقتصاد منھجیة أن یبدو  

 التي اآللیات تمثیل من ةالمنھجی ھذه تسمح بحیث المیكانیكیة، المنھجیة من بكثیر أفضل والنظري،
 الصناعة فیھا تعمل التي الظروف استبعاد دون الواقع، من قریبة بطریقة الصناعة وفقھا تعمل
 استنتاج أو بلورة أجل من تطویرھا یمكن والتي علیھا، الرسمي الطابع إضفاء أجل من وذلك

  .1بھا یتمیز عيالصنا االقتصاد أن نعتقد التي الھامة العوامل ھي وھذه معینة، معاییر

أما االقتصاد الصناعي الیوم فیبحث عن إثبات التعارض بین االقتصـاد الصناعي الحدیث 
والقدیـم، لكن في الحقیقة المدخل العام لم یتغیر، فاالقتصاد الصناعي یھدف إلى رفض نموذج 

  2.المنافسة التامة، وتأكید فعالیة المنظمات واألسواق

                                                             
  .11، 10، ص ص مرجع سابقعرقابي عادل،  1

2 R.R.Barthwal , Ibid, p p 1540, 1541. 

 
 القواعد األساسیة الخاصة بالصناعة

 المحیط االجتماعي واالقتصادي. -
 خصائص العرض. -
 خصائص الطلب. -

 الھیكل
 عبارة عن مجموعة من المؤسسات تشكل نظام

 االرتباط مع المؤسسات. -
 االرتباط مع األنظمة األخري: -
 .الزبائن 
 .الموردون.                                      خصائص المنافسة 
 .المنافسة المحتملة من طرف المنافسین 
 .منافسة المنتجات األخرى 

 اإلستراتیجیات
السعي إلى تغییر المحیط ( الھیكل والقواعد  -

األساسیة ) من أجل التخفیف من القیود المفروضة 
 على المؤسسة.

 اعتماد على مواطن القوة والضعف لكل مؤسسة. -

 األداء
 اإلستراتیجیات المتوسطة. -
 مدى تحقیق المؤسسة لألھداف التي تحددھا. -
مساھمة المؤسسة في أداء االقتصاد الذي  -

 تنتمي.

 



  

ثین في میدان االقتصاد الصناعي نظریة األسواق التنازعیة من ولقد اعتبر العدید من الباح
النظریات الحدیثة في مجال االقتصاد الصناعي، وھذا نظرا لما حملتھ من األفكار الجدیدة حول 
ھیكل الصناعة، وباألخص حول عوائق الدخول إلى الصناعة، مما أعاد النظر في عملیات تنظیم 

لوك المحتكر الطبیعي، مما ادى بسلطات الضبط المشرفة على األسواق، خاصة ما تعلق بتقیید س
تنظیم المنافسة بأسوأ العدید من الدول المتقدمة، وفي مقدمتھا الوالیات المتحدة ودول االتحاد 
األوروبي، إلى مراجعة سیاسة المنافسة الخاصة بھا، وھذا منذ ظھور نتائج النظریة منذ بدایة 

  الثمانینات في القرن الماضي.

 J.Baumol, J.Cحیث شھدة فترة نھایة السبعینات وبدایة الثمانینات جملة من األعمال لكل من 
&Panzar  R.D Willig  تمخض عنھا ظھور نظریة األسواق التنازعیة، حیث قامة فلسفة ھاتھ

، مما األخیرة لعى فكرة المنافسة المحتملة بدال من المنافسة التامة التي سادت النظریة النیوكالسیكیة
یعني أن المؤسسات القائمة في الصناعة ال تتمتع بأي حمایة من امكانیة دخول منافسین جدد، ولھذا 

  : 1فإن فرضیات التي انطلقت منھا النظریة تمثلت في یلي

  المؤسسات القائمة والمؤسسات الجدیدة لھا نفس دوال التكالیف وكذلك یمكنھا الوصول إلى
 نفس التكنولوجیا.

 لناشطة في الصناعة ھي متعددة المنتجات.المؤسسات ا 

  المؤسسات الجدیدة الداخلة للصناعة تسلك سلوك المتتبع والمؤسسات القائمة تحافظ على
 نفس سلوكھا.

 .دخول إلى السوق یكون بحریة 

 .الخروج من السوق یكون بدون تكالیف، مما یزید من احتمال دخول منافسین جدد 

 بلة لالسترجاع.    غیاب التكالیف الثابتة وغیر قا  

  الفرع الثاني: تعریف االقتصاد الصناعي

ینطلق االقتصاد الصناعي من فكرة المنافسة في األسواق لیست تامة ویسعي إلى تحلیل النتائج 
  .2التي تجمع بین المنافسة واالحتكار

كي ویعرف بأنھ ذلك الفرع من النظریة االقتصادیة، والذي یھدف إلى دراسة النشاط الدینامی
  .  3للصناعة والسلوك االستراتیجي للمؤسسات التي تتكون منھا، وتحلیل وفھم تفاعالتھا التنافسیة

                                                             
، 2004/2014دراسة حالة الصناعة المصرفیة في الجزائر خالل -تحلیل العالقة بین ھیكل الصناعة واألداءرضا محمد بوسنة،  1

شھادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد الصناعي، جامعة محمد خیضر،  أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات نیل
  .112، ص، بسكرة، الجزائر

  .14، ، صمرجع سابقروجر كالرك،  2
3 Jean Pierre Angelier, économie industrielle, office des publications universitaires, Alger, 1993, p 5. 



كما یندرج االقتصاد الصناعي ضمن ما یعرف بالتحلیل البیئي أي االقتصاد البیئي، والذي جاء 
ول بتحلیل كبدیل لكل من التحلیل الوحدوي النیوكالسیكي والتحلیل الكلي، الكینزي، حیث اھتم األ

سلوك الوحدات االقتصادیة بمعزل عن محیطھا في حین اھتم الثاني بتحلیل الظواھر االقتصادیة 
  .1الكلیة دون النظر إلى جزئیاتھا

االقتصاد الصناعي من جانب المؤسسة والدولة، فانطالقا  Jean-Marie Chevalierوعرف 
یمكن للمؤسسة أن تأخذ مكانة من المؤسسة، حیث یعتبر االقتصاد الصناعي كتشخیص كیفي 

بالنسبة لمجل األسواق، ثم تشخیص المسار الدینامیكي لھذه األسواق ( المیزة النسبیة للمتعامـلین 
مقارنـة باآلخریـن، المنافسة والتكامل، التركیز، استراتیجیة اإلنتاج واألسعار ). ومن جانب الدولة 

  2 مایة مصالح المستھلكین والمواطنین.یعرف بأنھ: تحدید نوع التدخل الذي یجب وضعھ لح

كذلك فإن االقتصاد الصناعي ھو فرع من النظریة االقتصادیة والتي تھدف أساسا إلى دراسة 
االستراتیجیات وكالء نظام اإلنتاج ( المؤسسات ) ومحدداتھا، والعالقات فیما بینھا وبین المحیط 

  3مستمر لتجھیز المحیط. على نطاق أوسع وأداء نظام اإلنتاج الذي یساھم بشكل

ویرتكز المنھج األساسي لالقتصاد الصناعي للعالقة بین ھیكل السوق وسلوك المؤسسات 
وأثرھا على تحدید أداء السوق ویوحي ھذا المنھج بأن ھناك عالقة سببیة قائمة وتبدأ من ھیكل 

حد بواسطة الكتاب السوق إلى السلوك ومن ثم األداء وجاء تأكید ھذه العالقة ذات االتجاه الوا
في الثالثینیات واألربعینیات ثم بواسطة تلمیذه  Masonاألوائل في اقتصادیات الصناعة خاصة 

Bain 4في الخمسینات والستینات.  

إن تعریف االقتصاد الصناعي بالشكل المفصل صعب جدا، ألن المناھج التي یعتمد لذلك ف
التحلیل،  دة التنوع، كما یتمیز أیضا بكثرة أدواتكما یؤكد االقتصادیین الصناعیین تعتبر شدی علیھا

وتحلیل  حیث یھتم االقتصاد الصناعي بدراسة سلوك المؤسسات في ما یخص اإلنتاج والبیع
مجال االقتصاد  مركزھا التنافسي، والواقع أن فھم آلیات المنافسة تعتبر ذات أھمیة كبیرة في

  .الصناعي
لجزئي، فإن االقتصاد الصناعي ینطلق من وجھة النظر فعلى غیر العادة في تحلیل االقتصاد ا

القائلة بأنھ على األقل في األسواق الصناعیة، المنافسة في األسواق لیست تامة، ففي بعض األسواق 
قد یعمل المحتكر الوحید في بناء والمحافظة على عوائق دخول عالیة، وعلیھ یمكن ھنا تطبیق 

في معظم األسواق الصناعیة تكون عوائق الدخول غیر كافیة  التحلیل االعتیادي لالحتكار، بینما
لمنع دخول المنافسین الجدد و/أو التقلیل من عدد المؤسسات العاملة في السوق، وفي ھذه الحاالت 
سوف تكون ھناك درجة معینة من المنافسة (الفعلیة أو الممكنة)، وبالتالي یغلب على ھذه األسواق 

   .طابع المنافسة غیر التامة
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2 Jean-Marie Chevalier, Op cit, p1541. 
3 Seglaro Abel  Somé, Qu'est-ce que économie industrielle, Cour D'économie Industrielle 2008/2009, en 
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  .15، ، صع سابقمرجروجر كالرك،   4



  

وعلیھ یسعى علم اقتصادیات الصناعة إلى تحلیل النتائج المترتبة على الحاالت التي تجمع 
بین المنافسة واالحتكار، ومن جانب آخر وعلى غیر المعھود التركیز على التسعیر في الصناعة، 

ھا فإن اقتصادیات الصناعة یقر بالطبیعة الشاملة للمنافسة في األسواق الواقعیة والتي یلعب فی
االستثمار وما إلى ذلك  واستراتیجیاتتطویر المنتج وعملیة اإلنتاج وتصمیم المنتج، واإلعالن 

دورا ھاما، وفي بعض األسواق قد یكون التنافس في ھذه المجاالت أكثر أھمیة عن المنافسة 
  یة.عرالس

ات إلى تحدید السبب الذي یجعل الشرك ىبشكل أكثر تحدیدا فإن االقتصاد الصناعي یسعو
وتخرج من السوق، وكیف تستطیع بعض الشركات البقاء واالستمرار في السوق، وكذلك  تدخل

لماذا تقرر الشركات االبتكار، وما ھي النتائج المترتبة على ھذه القرارات بخصوص تطور 
    .1الصناعة التي تنتمي إلیھا

  المطلب الثاني: عالقة االقتصاد الصناعي باالقتصاد الجزئي

بین االقتصاد الجزئي واالقتصاد الصناعي، حیث یقول أنھما مذھبین منفصلین  Cabralیمیز 
عن بعضھما البعض من خالل نظرتھما إلى الظروف التنافسیة لألسواق، ویعرف االقتصاد 
الجزئي على أنھ االقتصاد الذي یدرس نوعین فقط من الھیاكل ھما: ھیكلي المنافسة التامة 

تصاد الصناعي فھو یعرفھ على انھ اقتصاد المنافسة غیر التامة، خاصة ما واالحتكار التام، أما االق
تعلق منھا بالھیاكل الوسیطة بین ھیكل المنافسة التامة واالحتكار التام، أي ما تعلق بالمنافسة 

  االحتكاریة واحتكار القلة.

ات فیرى أن االقتصاد الصناعي طور اقتصاد الجزئي جدید قریب من تطلع J.Tiroleأما 
أصحاب القرار داخل المؤسسات، أكثر تطورا من تحلیل ھیاكل السوق وسلوك المؤسسات، إلى 
جانب توفیره امكانیة تقییم كفاءة األسواق من قبل االقتصادیین والمختصین في مجال قوانین 

حینما قام بوصف االقتصاد الصناعي من حیث الجوانب  Y. Morvanالمنافسة، وھو ما عبر عنھ 
یتصف بھا سعیا منھ إلى إیجاد حصر لمفھومھ، حیث ذكر أن االقتصاد الصناعي لیس  التي ال

اقتصاد جزئي ولیس ھو علم التسییر على الرغم من تداخل الذي یحدث في مضمونھا ومضمون 
االقتصاد الصناعي، وفي ھذا االشارة إلى التقارب في مجاالت اھتمام االقتصاد الصناعي مع مجال 

  تصاد جزئي وعلم التسییر.اھتمام كل من اق
یتضح من التعاریف السابقة أن مشكلة عالقة االقتصاد الصناعي باالقتصاد الجزئي شكل 
محور نقاش واختالف كبیر بین مجموعتین من االقتصادیین، حیث ترى المجموعة األولى أن: 

االقتصاد االقتصاد الصناعي ما ھو اال امتداد وتطور لالقتصاد الجزئي، وحجتھم في ذلك أن 
الصناعي یستخدم ادوات التحلیل االقتصادي الجزئي، من أجل تحلیل األسواق والصناعات، وھذا 

  في ظل مبادئ جدیدة أھمھا مبدأ رفض واقعیة ھیكل المنافسة التامة.

                                                             
  . 2، ص مرجع سابققریشي العید،  1



أما المجموعة الثانیة فقد قدمت العدید من االنتقادات للمجموعة األولى وحاولت التوصل إلى 
ین ناعي عن االقتصاد الجزئي، ویمثل الجدول التالي أوجھ االختالف بفصل االقتصاد الص

  المذھبین:
  ): أوجھ االختالف بین االقتصاد الجزئي واالقتصاد الصناعي  12الجدول رقم ( 

   
 106.   ، ص ،مرجع سابقرضا محمد بوسنة،  المصدر:

  

قتصاد الصناعي یتضح من خالل ھذا الجدول بأن اقتصادي ھذه المجموعة یجدون بأن اال
یختلف عن االقتصاد الجزئي في العدید من المبادئ، وھو ما سمح لھم من اعتبار االقتصاد 

بین المذھبین من خالل  Masonالصناعي كمذھب قائم بحد ذاتھ، وإلى جانب ما سبق فقد فرق 
  :1النقاط التالیة
 .الھدف من االقتصاد الصناعي لیس البحث عن األمثلیة 
 الصناعي بنشاط ھیاكل األسواق دون اھمال بسیكولوجیا أفرادھا وردود  یھتم االقتصاد

 أفعالھم اتجاه استراتیجیاتھم التنافسیة.
  یستخدم االقتصاد الصناعي التحلیل الدینامیكي من أجل دراسة سیاسات المؤسسات ضمن

 الھیاكل المختلف لألسواق، وبالتالي فإن موضوعھا یرتبط بالدینامیكیة الصناعیة.
 فض االقتصاد الصناعي تحلیل التوازن العام الذي یبحث عن نطاق اقصى رفاھیة ممكنة یر

للمستھلك، والذي یحدد من خالل دراسة االحالل والمرونة، حیث یتوجھ إلى دراسة الصناعات 
أثبت واقع السواق محدودیة  والمؤسسات والتي تعد بالنسبة لھ اھم من دراسة سلوك المستھلك.

دیة لالقتصاد الجزئي، وھذا لعجزھا عن تفسیر ظھور ھیاكل المنافسة غیر تامة في النظریة التقلی
  األسواق، وكذلك سیاسات التسعیر والمنافة غیر السعریة بین المؤسسات.       
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  المطلب الثالث: التردد واالعتماد الجزئي لنظریة األلعاب في االقتصاد الصناعي

الصناعي بكل تحفظ ویكمن السبب األساسي في تشكیل تم تطبیق نظریة األلعاب في االقتصاد 
قیود وانضباطات الدراسات التطبیقیة السابقة وكذا إضفاء الطابع الرسمي لھا. وھذا في أواخر 

عند مولد االقتصاد الصناعي الجدید حیث شھد تغیرات كبیرة في وجھات النظر، وانتشارھا  1970
  في مختلف الدول.

صادیین الصناعیین والذین كانوا یفضلون النظریات الصرفة عن حیث حدث تعارض بین االقت
النھج االقتصاد الصناعي من أجل تحلیل األسواق المختلفة، ولكن ال عالقة لھا في أرض الواقع 

) حیث وضعوا في مقدمة أبحاثھم مراقبة أسواق محددة أو Schmalensee 1982(حسب تعریف 
عة في ھذا المجال كما یتضح في مجلة االقتصاد القطاع معین ككل. ولكن التطورات السری

  المكرسة ال حیاء وتطویر العمل التجریبي في االقتصاد الصناعي. 1987الصناعي بعدد 

ومع ذلك ھناك من یتردد في إضفاء الطابع الرسمي لالقتصاد الصناعي وعلى وجھ 
صادیین الصناعیین إلى الخصوص نظریة األلعاب، حیث تم تقدیم اعتراضات وبالتالي انشقاق االقت

شقین شق یوافق استخدام نظریة األلعاب وشق آخر یعارضھ، وكذا تم السخریة منھا وأبدوا 
تحفظاتھم في استخدام ھذه األداة لكونھا تنتمي لنموذج االقتصاد الجزئي التقلیدي، وھذا التحفظ 

ین تم تطویرھا في والحكم تم وضعھ على شكل معین من السوق وھو سوق المنافسة التامة، في ح
ظریات االقتصاد الجزئي المتقدم االحتكار القلة ومختلف أشكالھ، وھي كذلك جسر دائم ما بین ن

  الجدید ) واالقتصاد الصناعي الحدیث.(

وتم توجیھ حجة أخرى ضد القیود المحدد لھذا الطابع الرسمي، حیث نظریة األلعاب دائما 
لوك غیر تنافسي (تعاوني) في السوق أو القطاع ككل، تخبر عن سلوك تنافسي (غیر تعاوني) والس

ت وكذا تحلیل طبیعة التوازن الذي ینشأ بعد ذلك. حیث تم تصمیم نظریة األلعاب بحسب فترا
المختلفة للسوق وھي تتكون من الالعبون وھم المؤسسات التي تتخذ القرارات بشأن الكمیات 

ار (نموذج برتراند). وبالتالي تمثیل اللعبة یفرض المنتجة (نموذج احتكار القلة لكورنو) أو األسع
اختیار المؤسسات نظام القواعد وسلوكاتھم التي یلعبون بھا في الصناعة. والمعارضة لھذا النھج 
تنبع في طبیعة الحكم المصطنع أحیانا في تحلیل السلوك، أما النظرة األكثر إیجابیة لنظریة األلعاب 

  .   1 1988وكذا دیكسون  1985مساھمات جاكمان في  في االقتصاد الصناعي تتمثل في

  

  

  

  

                                                             
1 Michel Rainelli, économie industrielle, Deuxième édition, Editions Dalloz, Paris, France, 1993, P P, 
50,51.  



  أداء  –سلوك   –المبحث الثالث: نظریة األلعاب ونموذج: ھیكل 

تنبثق أھمیة نظریة األلعاب في تفسیر التنافس الحاد في الصناعة بین المتنافسین أو 
قتصاد الصناعي: المحتكرین، حیث كل طرف من أطراف المباراة لھ دور مھم وكبیر في نموذج اال

أداء سواء أكان ھذا الدور فعال أو غیر فعال فھو قد یؤثر في نتیجة المباراة مما  - سلوك  - ھیكل 
یكسبھ لمیزة تنافسیة فیھا، وفي ھذا المبحث ستنطرق لمعرفة نموذج اقتصادیات الصناعة وكذا 

  المیزة التنافسیة للمؤسسة والقواعد المستنبطة من نظریة األلعاب.

  أداء  –سلوك   –ب األول: نموذج: ھیكل المطل

یرتكز المنھج األساسي لالقتصاد الصناعي على العالقات بین السوق والسلوك االستراتیجي 
أداء )، ویوحي ھذا المنھج في أبسط  –سلوك  –للمؤسسات وأثره على تحدید أداء السوق ( ھیكل 

إلى السلوك االستراتیجي ومن ثم إلى  أشكالھ بأن ھناك عالقة سببیة قائمة وتبدأ من ھیكل السوق
األداء. وقد جاء تأكید ھذه العالقة ذات االتجاه الواحد بواسطة الكتاب األوائل في اقتصادیات 

) في الثالثینیات واألربعینیات.   E.s. Masonالصناعة، وخاصة االقتصادي األمریكي ماسون ( 
ات والستینات. ولكن جاءت الدراسات الحدیثة ) في الخمسین J.S. Binومؤخرا بواسطة تلمیذه بین ( 

لتؤكد تعقد ھذه العالقات بین ھیكل السوق والسلوك االستراتیجي واألداء. فمثال، تبرز الدراسات 
الراھنة إمكانیة تأثیر كل من السلوك االستراتیجي واألداء على ھیكل السوق أو بصورة أعم فقد 

داء تتحدد جمیعھا وبصورة مشتركة تحت ظروف یكون ھیكل السوق والسلوك االستراتیجي واأل
) یوضح النموذج األساسي المكون لالقتصاد الصناعي بالرغم من  07معینة للسوق. والشكل رقم ( 

  :1اختالفھ باختالف المفكر الذي یضع ھذا النموذج. حیث

  أوال: الھیكل

التي تترك تأثیرا حیث یعبر عنھ االقتصادي " بین " بأنھ تلك الخصائص التي تنظم السوق و
استراتیجیا على طبیعة المنافسة والتسعیر داخل السوق، ویقترح كذلك أربعة خصائص رئیسیة 

  لھیكل الصناعة والتي تعتبر مھمة الستیعاب المفھوم وقیاسھ بشكل محدد وھي:

درجة تركیز البائعین، أي عدد المصانع المنتجة لسلعة ما، وتوزیعھا النسبي من حیث  –
 الحجم.

 ة تركیز المشترین، أي عدد المشترین للسلعة وتوزیعھم النسبي.درج –

 درجة االختالف والتویع فیھا بین السلع أي الفرق في مستوى نوعیة المنتجات. –

شروط الدخول والخروج من وإلى الصناعة، أي مدى السھولة التي یمكن للمؤسسات  –
 الدخول فیھا إلى الصناعة والخروج منھا.
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  ثانیا: السلوك

بر سلوك المؤسسات ھو السیاسات التي تتبعھا ھذه المؤسسات في ظل ھیكل السوق السائد یعت
وظروف الطلب فیھا وسلوكھا اتجاه المؤسسات األخرى المنافسة لھا في الصناعة من أجل تحقیق 
أھداف ھذه المؤسسات، وتشمل سیاسات التسعیر وسیاسات تحدید كمیة اإلنتاج، سیاسات تنمیة 

  لمبیعات وسیاسات البیع.اإلنتاج أو ا

وبالتالي یعتبر السلوك حلقة صلة بین الھیكل السائد للصناعة بأبعاده الثالثة الرئیسیة: درجة 
التركیز الصناعي، عوائق الدخول إلى الصناعة والتمییز في المنتجات وبین مستویات األداء 

  عدل التطور التقني أو الفني.للمؤسسات في الصناعة وأھمھا مستوى الربحیة والكفاءة اإلنتاجیة وم

  ثالثا: األداء

یعرف األداء بأنھ درجة النجاح التي تحققھا المؤسسة في انجاز األھداف المحددة مسبقا، ومن 
أھم االستراتیجیات المستخدمة في تقویم أداء المؤسسة ھي االستراتیجیات المتوسطة ومدى تحقیق 

  سة في أداء االقتصاد الذي تنتمي إلیھ.المؤسسة لألھداف التي تحددھا، ومساھمة المؤس

كما یعتبر بأنھ المقیم للمدى الذي یتكون فیھ النتائج االقتصادیة لسلوك صناعة ما تقتصر على 
  تحقیق أفضل إضافة ممكنة لتحقیق ھذه األھداف.

 وھذا السلوك یقرر الصناعة ھیكل أن فكرة على تأسست  )األداء - السلوك  -الھیكل ( نظریة إن
 المدخل ھذا على الفعل رد بعض ھناك كان الحدیثة السنوات وفي ،الصناعة أرباح على یؤثر رهبدو
 الصناعة، في القائمة الحالیین أو المؤسسات العارضین على المحتملة المنافسة لتأثیر  یسمح ال ألنھ

 كذلك، ستیل الحالة وھذه السوق ھیكل في دالة ببساطة وھو السلوك أن تتضمن إنھا حیث
 وأداء مختلفا سلوكا تعرض أنھا تبدو المنافسة من متشابھة مستویات تواجھ التي المؤسساتف

  .1مختلفا

أن األداء یعتمد على سلوك اإلداري للمنشآت العاملة في  "Clarke"وبالنسبة لألداء یفترض 
ومن  حیث تؤثر اإلدارة في عوامل كالتسعیر واإلعالن، والبحث والتطویر وما إال ذلك.، الصناعة

جھة أخرى، تعتمد اإلدارة على ھیكل الصناعة بما في ذلك من سمات مثل درجة تركیز اإلنتاج في 
  أیدي قلة من المنشآت (تركیز الصناعة)، ودرجة تمییز المنتج وعوائق دخول المنافسین الجدد.

 كل إلىالواحد والتي تجري من الھی االتجاهولكن من المھم أن ندرك بأن العالقات السببیة ذات 
ال تعني ألي سبب أن تكون العالقات الوحیدة التي یمكن أن توجد بین ھذه  ،السلوك وإلى األداء

  .االتجاھینمعاكس أو في  اتجاهفمن السھل أن نفكر في عالقات تجري فیھا السببیة في  المتغیرات،

 أمثلة وھناك لمعاكسا االتجاه في تسیر قد بل، الواحد االتجاه في الثالثیة العالقة تسیر ال وعلیھ
 التقنیة تاللتطور فعل ردود ھناك فمثال معا االتجاھین في تسیر نجدھا وقد، ذلك على لعالقات
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 في السوق ھیكل على تؤثر وقد والتكالیف الطلب ظروف على والتطویر البحث نشاط عن الناتجة
 وعلى السوقیة ةاألنصب على الناجحة اإلعالن حمالت تؤثر القصیر المدى وفي الطویل، المدى

 نجد وقد أیضا العكسي التأثیر یحدث قد بل فقط اإلعالن كثافة على التركیز یؤثر ال وبذلك التركیز
 من سلسلة بوجود اإلمكانیة ھذه وتوحي التركیز زیادة تؤدي إلى قد المؤسسات بین الكفاءة فروق أن

 السببیة العالقة تسیر ال وبذلك اءاألد ثم السوق ھیكل للتكالیف إلىاألساسیة  الظروف من تاالتأثیر
  1.تاالمتغیر بین ارتباط ھناك یكون بل الواحد االتجاه في

  الصناعي االقتصاد في التحلیل منھجیة: ) 06(  رقم الشكل
  

    
  

  .10، ص مرجع سابقعرقابي عادل ،  المصدر:
  
  

 العملي المنھجین بین التوفیق إلى تسعى التي ھذه الصناعي االقتصاد منھجیة أن یبدو  
 التي اآللیات تمثیل من المنھجیة ھذه تسمح بحیث المیكانیكیة، المنھجیة من بكثیر أفضل والنظري،
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 القواعد األساسیة الخاصة بالصناعة
 المحیط االجتماعي واالقتصادي. -
 خصائص العرض. -
 خصائص الطلب. -

 الھیكل
 عبارة عن مجموعة من المؤسسات تشكل نظام

 االرتباط مع المؤسسات. -
 االرتباط مع األنظمة األخري: -

 .الزبائن 
 خصائص                                     موردون.ال

 المنافسة.
 .المنافسة المحتملة من طرف المنافسین 
 منافسة المنتجات األخرى. 

 االستراتیجیات
السعي إلى تغییر المحیط ( الھیكل والقواعد  -

األساسیة ) من أجل التخفیف من القیود 
 المفروضة على المؤسسة.

والضعف لكل اعتماد على مواطن القوة  -
 مؤسسة.

 األداء
 االستراتیجیات المتوسطة. -
 مدى تحقیق المؤسسة لألھداف التي تحددھا. -
مساھمة المؤسسة في أداء االقتصاد الذي  -

 تنتمي.



  

 الصناعة فیھا تعمل التي الظروف استبعاد دون الواقع، من قریبة بطریقة الصناعة وفقھا تعمل
 استنتاج أو بلورة أجل من تطویرھا یمكن والتي علیھا، الرسمي الطابع إضفاء أجل من وذلك

  .1بھا یتمیز الصناعي االقتصاد أن نعتقد التي الھامة العوامل ھي وھذه معینة، معاییر

  المطلب الثاني: المیزة التنافسیة للمؤسسة

في ھذا المطلب سنحاول التطرق لمفھوم المنافسة والتنافسیة وأنواعھما وكذا المیزة التنافسیة 
  ومحدداتھا.

  الفرع األول: مفھوم المنافسة وأنواعھا

ھناك مجموعة من تعاریف للمنافسة ویختلف باختالف محیط المؤسسة وكذا محدداتھ، وھناك 
عدة أنواع التي تنبثق منھا من أھمھا المنافسة الشاملة والمنافسة بین المنتجات والمنافسة بین 

  المؤسسات. 

  أوال: مفھوم المنافسة

منافسة من منظور إلى آخر وفي ما یلي بعض التعریفات الموجھة یختلف التعبیر عن ال
  لمصطلح المنافسة من الناحیة اللغویة واالقتصادیة وكذا التسویقیة.

َُس ) الشيء أي صار مرغوبا ونَافََس في الشيء ( منافسة ) إذا  فمن الناحیة اللغویة یقال ( نَف
َاَسة ) لي من یره أھال لھ.  رغب فیھ في وجھ المباراة  و( النفیس ) ھو المال ا َِس علیھ، نَف   لكثیر و( نَف

وتعرف أیضا على أنھا تعدد المسوقون وتنافسھم لكسب العمیل، باالعتماد على أسالیب مختلفة 
  2.كاألسعار، الجودة، توقیت البیع، أسلوب التوزیع، الخدمة بعد البیع،...الخ

ال الكثیر ( الربح ) الذي تراه المؤسسة فالمنافسة في التجارة تبنى على المبادرة نحو الم
  .3المتنافسة من حقھا وال ترى سواھا أھال لھ

أما من الناحیة االقتصادیة فالمنافسة نوع من ھیاكل السوق تسمح بحریة تواجد عدد كبیر من 
ت المواد األولیة، رؤوس المؤسسات المعارضین والمستھلكین في جمیع الحاالت الخاصة بالمنتجا

  .األموال

كما یتعلق مفھوم المنافسة من المنظور االقتصادي بالمواجھة بین المؤسسات فیما یخص 
  .4التكالیف والجودة في إطار شروط السوق التي تحكم عملیة التسعیر وعملیة التبادل
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یمكن ان نستخلص من التعریف االقتصادي للمنافسة أن ھذه األخیرة تشمل مفھومین ھما: أنھا 
وق من جھة ومن جھة اخرى تعني درجة التداخل والتفاعل والمواجھة في شكل من أشكال الس

  المؤسسات، وھو المدخل الذي یركز علیھ رجال البیع في تعریفھم.

ة یقصد بالمنافسة: تلك العملیة المتفاعلة التي تحدث في السوق بین یومن الناحیة التسویق
ناعھم بھدف زیادة المبیعات ومن زیادة المؤسسات المختلفة للوصول إلى نفس الزبائن ومحاولة إق

  .1الحصة السوقیة وتحقیق مستوى الربح المنشود

كما یتم التطرق لمفھوم المنافسة على أنھا: تمثل مختلف العملیات والتحركات التي تقوم بھا 
المؤسسة، في إطار تحقیق أھدافھا على حساب المؤسسات األخرى والتي تھدف إلى زیادة خیاراتھا 

  . 2ة، مقابل تقلیص لحركات المؤسسات المزاحمةالسوقی

  ثانیا: أنواع المنافسة

  :3یمكن ان تكون العالقة التنافسیة مباشرة أو غیر مباشرة وتنقسم إلى ثالثة أنواع من المنافسة

تعني المنافسة بین منتجات مختلفة تشبع نفس الحاجات كالتنافس بین  المنافسة الشاملة: .1
 حري والجوي.وسائل النقل البري والب

تتعلق بالمنافسة بین المنتجات المتشابھة من أسماء وعالمات  المنافسة بین المنتجات: .2
 تجاریة لنفس النوع كالمنافسة الناشئة لمؤسستین في نفس الصناعة.

تتعلق بالمنافسة بین المؤسسات التي تنتج منتجات متشابھة  المنافسة بین المؤسسات: .3
 ھاتف النقال بالجزائر.كالتنافس القائم بین خدمة ال

  ومن ھذه األنواع یمكن استخالص المالحظات التالیة:

 .تطور المنافسة أكثر عندما تكون المنتجات أكثر تشابھا 

 .یمكننا اعتبار أن المنافسة القائمة بین المنتجات أنھا منافسة غیر مباشرة 

 أسواق رؤوس األموال یمكن للمنافسة تشمل أسواقا أخرى كالتنافس في أسواق الید العاملة و
 والمواد األولیة.  
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  الفرع الثاني: مفھوم التنافسیة وأنواعھا

  في ھذا الفرع سنتطرق لمفھوم التنافسیة وأنواعھا حیث:

  أوال: تعریف التنافسیة

لم یتفق علماء اإلدارة على تقدیم تعریف محدد لھا، حیث یعرفھا البعض بأنھا: القدرة التي      
  . 1في وقت معین على مقاومة منافسیھا تمتلكھا المؤسسة

والبعض اآلخر یرى أن مضمونھا أوسع من أن یكون ذو طابع دفاعي فالتنافسیون أو 
  .2المتنافسون ھم الذین یشغلون مركز القیادة أو الریادة في السوق

ویمكن أن نلمس ھذا بوضوح من خالل تعریف آخر بأن التنافسیة ھي القدرة على تزوید 
  .3بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالیة من المنافسین اآلخرینالمستھلك 

وھناك من یعرفھا بأنھا: القدرة التي تملكھا المؤسسة في وقت معین على مقاومة منافسیھا، 
  .4الذین یقللون من نصیب المؤسسة في السوق المحلي أو العالمي

لى أنھا: الدرجة التي یمكن وقفھا في كما تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة التنافسیة ع
شروط سوق حرة وعادلة إنتاج السلع والخدمات التي تواجھ األذواق في األسواق العالمیة، وفي 

  .5نفس الوقت تحقیق مستوى معیشیة متزاید على المدى الطویل

ى مقیاسا یعتبر ال ما دولة مؤسسات إحدى تنافسیة نجاح إن درة عل یة الق ة، التنافس ث للدول  حی
 المؤسسات األخرى في محاكاتھا یمكن ال استثنائیة عوامل إلى واحدة مؤسسة نشاط یتأتى یمكن أن

ة صناعة وتنافسیة قدرة على التركیز من البد كان وعلیھ، .الدولة أو أو على صعید الصناعة  معین
ة المؤسسات من مجموعة نجاح أن حیث بھا، والمرتبطة وكافة النشاطات المتعلقة ھا المكمل  لبعض

  .ككل الصناعة في قوة عوامل وجود دلیل على البعض

ي عالمیا منافسة تكون أن یمكن الدولة أن إلى " بورتر " ویشیر ة صناعة ف ة أو معین  مجموع
ن ن وال الصناعات م ع أن یمك زة تتمت ل تنافسیة بمی ي ك ة الصناعات، ف ا ال فالدول ق یمكنھ  خل

ث صناعات تنافسیة، ط المؤسسات حی ي فق ادرةال ھ ى ق ك عل د  .ذل  تنافسیة عن الحدیث وعن
 مستمر نجاح تحقیق على ما دولة في معین صناعي مؤسسات قطاع قدرة یقصد بھا فإنھ الصناعة، 
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ة المحلیة األسواق في اد دون والعالمی ى االعتم دعم عل ة ال ة، والحمای ن الحكومی م وم ز ث ذه تتمی  ھ
 .الصناعة ھذه في الدولة

ر اإلنتاج عناصر إنتاجیة كانت إذا التنافسیة میزتھا تضمن عةالصنا بأن القول یمكن و  بھا أكب
ب إلى الدولي، المستوى على األقل على منافسیھا إنتاجیة من ق جان وق تحقی ذه الصناعة للتف ن  ھ م

رى  " بورتر " أما  .العالمیة الصادرات إجمالي من نصیبھا ارتفاع خالل اییر أخ ى مع فقد ركز عل
درتھا تنافسیة بین ربط فبدایة النسبیة، ةاإلنتاجی جانب إلى اظ الصناعة وق ى االحتف ا عل ي بتفوقھ  ف

تناد عن فضال  في مجال االستثمار. أیضا وإنما التجارة مجال في فقط لیس السوق العالمي ذا اس  ھ
ي الصناعة ھذه بقدرة العالمي في السوق التفوق ي السوق على المنافسة ف ذا . المحل ا وھ س م  یعك
ي كنطاق المحلي بالسوق Porter اھتمام درة التنافسیة أول اء الق رورة لبن اج وض  استراتیجیة انتھ
  .1واالستثمار التجارة في مجالي للمنافسة عالمیة

إذن التنافسیة ال تعدو ان تكون نمـط سلوك یسلكھ الفاعلون االقتصادیون، بحیث یبحث كل منھم      
من المنافسین، في إطار إحترام القواعد  على موقع في السوق أفضل –وخاصة المؤسسة  –

  المحددة وضمن ظروف عادلة للجمیع.

  أوال: أنواع التنافسیة

یة  ین التنافس ز ب ن التمیی ث یمك ث، حی ب مجال البح ك حس ن التنافسیة وذل واع م یوجد عدة أن
  :2حسب معیار السعر أو التنافسیة الكامنة والتنافسیة الجاریة، وذلك كما یلي

یة حس .1 عر:التنافس ار الس عریة  ب معی یة الس ى التنافس عر إل ار الس ب معی یة حس م التنافس تنقس
 والتنافسیة غیر السعریة، وذلك كما یلي:

عریة: -  أ ة الس ن  التنافس ل م الیف األق د ذي التك ن للبل ھ یمك ي أن عریة تعن یة الس إن التنافس
لسعر صرف  تصدیر السلع إلى األسواق الخارجیة بصورة أفضل من البلدان األخرى، كما أن

 العملة الوطنیة لھ تأثیر كبیر عبى قدراتھا التنافسیة.

یة  التنافسیة غیر السعریة: -  ب ة وتنافس یة النوعی ى تنافس عریة إل ر الس م التنافسیة غی تنقس
 التقانیة، ویمكن التمیز بینھا كما یلي:

 :ة، التنافسیة النوعیة اج منتجات ذات جودة مرتفع ن  تعتمد التنافسیة النوعیة إلى إنت ك یمك ذل
 للبلد تصدیر المنتجات المبتكرة ذات النوعیة الجیدة بأسعار مرتفعة.

 :ة المضافة  التنافسیة التقانیة ة ذات القیم ة التقنی ى الصناعات عالی ة عل تعتمد التنافسیة التقانی
 المرتفعة.
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ة والتناالتنافسیة الكامنة والتنافسیة الجاریة:  .2 یة الكامن ى تنافس یة إل ة، وتنقسم التنافس یة الجاری فس
 وذلك كما یلي:

یة  التنافسیة الكامنة: -  أ ادة التنافس ي زی ھم ف ي تس ل الت ى العوام ة عل تركز التنافسیة الكامن
 على المدى الطویل، مثل االستثمار في رأس المال البشري، واالبتكار.

ة: -  ب یة الجاری اخ  التنافس ة، ومن یة الحالی توى التنافس ى مس ة عل یة الجاری ز التنافس ترك
  مال، وعملیات الشركات واستراتیجیاتھا.    األع

  الفرع الثالث: المیزة التنافسیة ومحدداتھا

في ھذا الفرع سنتطرق لمفھوم التنافسیة وكذا محدداتھا من حجم المیزة التنافسیة ونطاق 
  التنافس أو السوق المستھدفة.

  أوال: تعریف المیزة التنافسیة

ورتر "     رى " ب ی ی زة التنافس لعة او ان المی دیم س ى تق ة عل درة المؤسس ن ق ارة ع ي  عب ة ھ
  .1خدمة ذات نفقة أقل ومنتج متمیز عن نظیره في األسواق مع إمكانیة االحتفاظ بھذه القدرة "

ي  Hugues Silvestreأما      ة ف ة وذات القیم ر المدرك ن العناص ة م ي  مجموع فیعرفھا ھ
ع  ة م ة بالمقارن ز للمؤسس ر 2منافسیھاالسوق، والتي تضمن التمی رد لوحده غی رى أن التف ث ی ، حی

ى  ا للحصول عل ھ ثمن ا دفع وق م ادل أو تف كافي ما لم یقترن بإدراك الزبون للقیمة التي یجب أن تع
  تلك الخدمات أو المنتجات.

میم  ة بتص ائف المرتبط ة الوظ ن مجموع ا م ي تنش زة الت ك المی ا  تل ى أنھ بعض إل ذھب ال وی
ن منافسیھاوتصنیع وتطویر منتجات المؤسس ل م ة أفض ا بطریق ة استخدام   3ة والتي یتم أدائھ نتیج

  مجموعة من المھارات أوالتكنولوجیا. 

ب     ر حس ب األم ا یتطل اني، وإنم ریفین األول والث یط التع أن  Faheyلكن لیس معنى ھذا تغل
ن منافسیھا و زة نفرق بین ما نسمیھ المقدرة الممیزة وھي  ما تنجزه المؤسسة بصورة أفضل م المی

ین  ة ب م العالق ل فھ ائن " وألج ر الزب ة نظ ن وجھ ا م ة أو منتوجھ ز المؤسس ا یمی التنافسیة وھي "م
  :4المقدرة الممیزة والمیزة التنافسیة فإنھ البد من التطرق إلى المدخلین التالیین

ارج: .1 ى الخ داخل إل ن ال وط  مدخل م زة من درة ممی ازة أي مق ى أن حی دخل عل ذا الم وم ھ یق
ة ذات بالطریقة  ت المؤسس إذا كان زة تنافسیة، ف ى می رة إل ذه األخی ل ھ ا تحوی التي یمكن من خاللھ
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یة  زة تنافس ى می ة عل د أو المحافظ مقدرة استثنائیة في زیادة رأس المال فعلیھا أن تستخدمھ في تولی
  ما.

داخل: .2 ى ال ارج إل ة  مدخل من الخ ا المؤسس ب بھ ي ترغ یة الت ا التنافس د المزای د تحدی أي بع
 مة الزبون مثال) یتم تحدید المقدرات الممیزة المطلوبة لتحقیقھا.(خد

ومن ثم فھناك تكامل بین العنصرین حیث ال یمكن تحقیق میزة تنافسیة باالعتماد على الموارد  
  لوحدھا دون توفر الكفاءة الستخدامھا وتوظیفھا في المجال األفضل، وفي الوقت المناسب.

ذا كما أنھ ال یمكن االعتماد عل ل ھ ى الكفاءة لوحدھا في ظل االفتقار إلى الموارد الالزمة، ولع
بیة  Novackما جعل نوفاك " زة النس دیال للمی زة التنافسیة ب ون المی ن المستحیل أن تك ھ م رى ان ی

ي  Creatألنھا حسب رأیھ ال تخلق  ابقة ھ ل س ا عوام ت بھ ة تكفل القیمة بذاتھا وإنما ھي نتیجة لقیم
  .1عتبر أساس قیام المزایا النسبیةاللوجستییات التي ت

كل  ائن بش ى الزب ة مضافة إل ا قیم ا یعطیھ ا وبم ة دون غیرھ ھ مؤسس وبالتالي ھي ما تختص ب
افع  ن المن ة م یزید أو یختلف عما یقدمھ المنافسون في السوق حیث یمكن أن تقدم المؤسسة مجموع

  .  2أكثر من المنافسین أو تقدیم نفس المنافع بسعر أقل

  محددات المیزة التنافسیة ثانیا:

تتحدد المیزة التنافسیة في مجال األعمال بمتغیرین أو بعدین ھامین ھما: حجم المیزة التنافسیة، 
  ونطاق التنافس.

یة: .1 زة التنافس م المی ا  حج ان بإمكانھ ة إذا ك یة للمؤسس زة التنافس تمراریة للمی ق االس تتحق
ل أو می ة األق زة التكلف واء می ا س ة علیھ ین المحافظ ة المنافس ل مواجھ ي ظ تج، ف ز المن زة تمیی

ر  ودا أكب الموجودین في قطاع النشاط، وبشكل عام كلما كانت المیزة التنافسیة أكبر كلما تطلبت جھ
إن  دة، ف اة المنتجات الجدی من المؤسسات المنافسة للتغلب علیھا، ومثلما ھو الحال بالنسبة لدورة حی

 :3ى، كما ھو مبین في الشكل المواليللمیزة التنافسیة دور حیاة ھي األخر
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 دورة حیاة المیزة التنافسیة ): 07الشكل رقم (                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، دار الجامعیة الجدیدة للنشر،تكوین وتنفیذ استراتیجیات التنافس - اإلدارة االستراتیجیة  نبیل مرسي خلیل،المصدر: 
 .86 ، ص2003اإلسكندریة، سنة 

  

  :1من خالل الشكل السابق یتبین لنا بأن المیزة التنافسیة تمر بمراحل وھي

  :وھي المرحلة األطول مقارنة بالمراحل األخرى، وھذا لكونھا تحتاج إلى مرحلة التقدیم
الكثیر من اإلمكانیات المادیة والمالیة والبشریة، لكن مع مرور الوقت یبدأ حجم المیزة التنافسیة في 

اع نتیجة اإلقبال المتزاید للمستھلكین وھذا بعد معرفتھم لحقیقة المیزة، حیث نالحظ بأن حجم االرتف
 المیزة التنافسیة یاخذ شكل دالة متزایدة، كذلك یطلق على ھذه المرحلة بمرحلة النمو السریع.

  :دأتمرحلة التبني ا ب ا، كونھ ز علیھ ة التركی یة بدای زة التنافس رف المی  في ھذه المرحلة تع
ذه  ي ھ غ أقصاه، وف یة یبل زة التنافس أن حجم المی ھ ب ث االنتشار، إذ أن ن حی بیا م تشھد استقرارا نس
ة مصدر  ة معرف التحرك، بغی المرحلة بسبب حجم المیزة التنافسیة العالي یبدا المنافس في القطاع ب

 أو مصادر المیزة التنافسیة التي امتلكتھا المؤسسة.
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  ) 2میزة تنافسیة (                                    

                                 

  ) 1میزة تنافسیة (                                                                                     

  

  

  

  

  التقلید       التبني        التقدیم       الضرورة                                      المرحلة  

 



 :ال مرحلة التقلید ذا یتضح من خ ي التراجع، وھ دأ ف یة ب زة التنافس أن حجم المی كل ب ل الش
 بسبب تقلید المنافسین للمیزة التي حصلت علیھا المؤسسة ومحاولة التفوق علیھا.

 :رورة ة الض ون  مرحل ك ك یة، وذل زة التنافس م المی ع حج ل تراج ة یتواص ذه المرحل ي ھ ف
زة أ یة أو می زة التنافس س المی ون نف بحوا یملك ین أص ن المنافس بح م الي أص ا، وبالت ن منھ حس

 الضروري على المؤسسة تحسین میزتھا التنافسیة وتطویرھا، أو تقدیم اإلبداع.

زة التنافسیة  ى المی ل عل ا أن تتحص ة ال یكفیھ أن المؤسس ابقة ب یتبین لنا من خالل المراحل الس
الیة أو البحث عن وامتالكھا، بل ضرورة متابعة دورة حیاتھا، من أجل معرفة أو تطویر المیزة الح

میزة جدیدة، كذلك یجب التأكید في ھذا المجال على أن دورة حیاة المیزة التنافسیة في مراحلھا التي 
  .1تمر بھا لیست متساویة للقطاعات الصناعیة المختلفة، وكذلك حسب طبیعة المیزة التنافسیة

  نطاق التنافس أو السوق المستھدفة  .2

ا تنافسیة، فاتساع یعبر النطاق عن مدى اتساع أنشط ة المؤسسة بغرض تحقیقھا لمیزة أو مزای
ي قطاع الصناعة،  ة بالمنافسین المتواجدین ف ة مقارن ي التكلف وارق ف ھذا النطاق یمكن ان یحقق ف
ومن امثلة تلك االستفادة من استخالص منافذ التوزیع لخدمة قطاعات سوقیة مختلفة، وفي مثل ھذه 

  رات ) الحجم، ویظھر ذلك خاصة في عملیات المؤسسة.الحالة تتحقق اقتصادیات ( وف

ن  ك م ومن جانب آخر، یمكن للنطاق الضیق أن یساعد المؤسسة في تحقیق میزة تنافسیة، وذل
  خالل التركیز على قطاع سوقي معین، وخدمتھ بأقل تكلفة أو بمنتج ( سلعة أو خدمة ) متمیز.

  ریة األلعاب المطلب الثالث: القواعد العامة المستنبطة من نظ

ادیین   بة لالقتص ة بالنس ا ھام ف اتجاھاتھ اب ومختل ة األلع ر نظری بق، تعتب ا س الل مم ن خ م
  لألسباب التالیة:

إن انتھاج اسلوب نظریة األلعاب یعني دراسة استراتیجیات التي یتبناھا طرف ما تجاه نزاع  –
ا یحقق ة م ن ما بمعنى: ما البدائل المتاحة ؟ كیف یؤثر كل العب في قیم ر م رف اآلخ ھ الط

 فائدة أو عائد ؟.

 ھناك دائما عدد من البدائل ینبغي على كل العب تعرفھا لتحقیق أنسبھا. –

ل  – ب ك اذج تحاول تركی ذه النم إحدى أھداف نظریة األلعاب أن تخلق النماذج الریاضیة وھ
ة ل للعب اتج المحتم ، العناصر الضروریة لوصف التفاعل، ثم لتقدیم مفاھیم الحل لوصف الن

 وباختصار تطبق ھذه األدوات لفھم أحسن ألوضاع الظواھر االقتصادیة واالجتماعیة.

ف  – ي مواق ذ ف تراتیجیة المتخ لوكات االس ل الس ة لتحلی ة عام اب ھیكل ة األلع ع نظری تض
 المنافسة.

                                                             
  .86، ، صمرجع نفسھ ،األعمال مجال في التنافسیة المیزة یل،خل مرسي نبیل  1



  

ي تساعد المنافسین  – ي مجال اإلدارة الت ة ف ة المھم ات الكمی تعد نظریة األلعاب من االتجاھ
 اساتھم للوصول إلى أفضل ھدف ممكن.على اختیار سی

اھیم  – یح المف ى توض ارض عل روف التع ي ظ ة ف ین خاص اب المفاوض ة األلع اعد نظری تس
    1المختلفة لفرض حل المشاكل للوصول إلى حالة التالؤم واالندماج.

ن  ي یمك ات الت م النظری ن أھ اب م ة األلع أن نظری ادیون ب رى االقتص د ی ذه القواع ل ھ بمجم
رف للدارس االق تصادي االعتماد علیھا في دراسة السوق أو الصناعة ككل، أو اعتماد علیھا من ط

ن  المؤسسات الفاعلة في الصناعة وذلك الختیار السلوك المناسب من مجموعة من البدائل التي یمك
أن تضعھا المؤسسة لمواجھة منافسیھا والخروج بأفضل عائد إن كانت في حالة قوة أو بأقل خسارة 

 في حالة ضعف ممكنة لھا أو من دون ذلك. إن كانت
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  :خالصـــة

  

ساھمت أعمال الفرید مارشال في ظھور فرع جدید من فرع التحلیل االقتصادي، یعرف 
باالقتصاد الصناعي، حیث محور اھتمامھ یكمن في في تحلیل سلوك االستراتیجي للمؤسسات 

إلى التوصل إلى المیكانیزم المفسر لتطور تلك  على مستوى الصناعة، وبالتالي فإنھ یھدف
السلوكات في تلك الصناعة، وھذا عبر االعتماد على أداة ومنھج جدید في التحلیل یعرف بنموذج 

  أداء. -سلوك  -ھیكل 

حیث شھد التحلیل االقتصاد الصناعي الحدیث تطورا كبیرا خالل العقود األخیرة، وھذا من 
المستخدمة في عملیة التحلیل من أبرزھا نظریة األلعاب، حیث كان  حیث منھج التحلیل واألدوات

اعتمادھا منذ البدایة محتشما ووجد اعتراض فیما بین االقتصادیین الصناعیین من خالل توافق في 
اعتمادھا في التحلیل وتفسیر الظواھر وبالتالي اعتبارھا أداة من أدوات الكمیة األخرى التي 

لصناعي، وكذا تعارض في االعتماد علیھا في التحلیل كونھا تعتمد على یستعین بھا االقتصاد ا
فرضیات ال تتجسد في أرض الواقع وال یمكنھا تفسیر وتحلیل الظواھر في أرض الواقع، وبالتالي 
كانت بدایات نظریة األلعاب في االقتصاد الصناعي محتشما جدا وتم تطبیقھا منذ البدایة بالشكل 

" في  Robert Aumannأت تتطور تلك النظرة اإلیجابیة لھا خاصة مع " المحتشم لھا، ثم بد
وذلك عن إجراء أبحاث على تشجیع التعاون في مجاالت التجارة لیتحصل على جائزة نوبل  2005

 وتفسیر الصراع القائم في الصناعة. الدولیة، وعلى معالجة قضایا حروب األسعار

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



  د:ــــتمھی

  

 سلوكاتھا ىیخضع المحیط الذي تعمل فیھ المؤسسات للكثیر من المتغیرات التي تؤثر عل
ا. فمختلف القوانین واإلجراءات للقطاع التي تنشط فیھ المؤسسات االستراتیجیة إما إیجابا أو سلب

ق والمنتجات یتطلب أن تقوم كل مؤسسة بتغییر نظرتھا حول األسوا ،وما یتبعھ من تغییرات
والمنافسین وكافة العناصر المكونة للمحیط الذي تعمل فیھ. وتعتبر العالقة بین المؤسسات عالقة 

  تبادلیة حیث أن المحیط یؤثر في المؤسسات، والمؤسسات تؤثر بدورھا في المحیط.

ولذا یجب على كل مؤسسة أن تنظر إلى األمام وتنمي خططھا االستراتیجیة لمقابلة الظروف 
لمتغیرة والمتجددة في المحیط الخارجي، وال توجد استراتیجیة تعتبر مثلى لكل المؤسسات، وعلى ا

" التي تحسن من موقفھا التفاوضي مع المنافسین من أجل ة خطة اللعب كل مؤسسة أن تحدد "
تحقیق أھدافھا. ویتوقف ذلك على مدى القدرة على متابعة التغیرات المحیطة بھا وانتھاج سلوك 

تراتیجي بما یسمح لھا أن تتأقلم مع تلك التغیرات، والتي تتصرف بالتعقید وسرعة التغییر في اس
  نفس الوقت.

ویمكن القول بصفة عامة أن المؤسسات ال تستطیع أن تسیطر على محیطھا الخارجي سواء 
العام أو الخاص، وقد تتمكن من التأثیر على بعض عناصرھا ولكن بشكل محدود جدا ویكون في 
المدى الطویل، وذلك بمختلف السلوكات االستراتیجیة التي تتبعھا في القطاع ( الصناعة ) التي 
تنشط فیھ وذلك بحسب طبیعة المنافسة التي تغلب على السوق، من أجل تحقیق االستقرار والتوازن 

  فیھا.

  وتم تقسیم ھذا الفصل إلى ثالث مباحث حیث:

 جیة.المبحث األول: اإلطار العام لالستراتی 

 .المبحث الثاني: السلوكات االستراتیجیة للمؤسسة االقتصادیة  

  :االستراتیجیات السلوكیة للمؤسسات في األسواق.المبحث الثالث  

  

 

  

  

  



  

  اإلطار العام لالستراتیجیةالمبحث األول: 

 علیھا ترتكز التي العوامل طبیعة تفسیر حاولت التي متھومقاربا الباحثین مساھمات تنوعت لقد
 تلك أھم من " بورتر"  ل الصناعة ھیكل مقاربة تعد حیث االقتصادیة، للمؤسسةتراتیجیة االس

من خالل  العشرین القرن من الثمانینات بدایة منذ التسییري الحقل في رواجا لقیت التي المقاربات
  االستراتیجیات العامة للتنافس.

صھا وكذا االستراتیجیات وفي ھذا المبحث سنتطرق للمفاھیم العامة لالستراتیجیة وخصائ
  العامة للتنافس، وكذلك عالقة االستراتیجیة باالقتصاد الصناعي. 

  الستراتیجیةمفاھیم عامة حول ااألول:  طلبالم

  تعددت تعاریف االستراتیجیة وكذلك ألنواعھا حیث:

  الفرع األول: تعریف االستراتیجیة

ور ھذه األخیرة. حیث نجد قبل محاولة إعطاء تعاریف لالستراتیجیة، سنحاول ذكر جذ
" حوالي  Sun Tzuمفھومھا قد ارتبط بشكل صارم بالخطط العامة في المعارك، فیستحسن ذكر " 

عام قبل المیالد في كتابھ فن الحرب، أین یوضح أھمیة معرفة ساحة المعركة ومحیط القتال  500
أن ھذا المصطلح قد ومن الجید معرفة بسیكولوجیا الخصم الذي نواجھھ، حیث ال یجب نسیان 

" اللذان یصران  Clausewitz" أو من طرف "  Machievalاستعمل مرارا من طرف القائد " 
على ضرورة تشخیص نقاط قوة والضعف سواء للمحارب نفسھ ولعدوه في نفس الوقت عند مبادرة 

  .   1النشاط الحربي

العالم، مشتقة حسب قاموس من الناحیة اللغویة إن لفظة استراتیجیة الموظفة في أغلب لغات 
"Larousse " من الكلمة الیونانیة ،"Strategos  التي تعني القائد العسكري والتي تتكون من "

" أي القیادة، وبنفس المعنى قدم المصطلح في  Agein" أي الجیش و "  Stratosكلمتي " 
(واألخالقیة ) الموظفة القوامیس العسكریة أي على أنھ فن توفیق عمل القوى العسكریة والسیاسیة 

  في مسار حرب ما أو في تحضیر الدفاع عن الدولة.

أما من الناحیة االصطالحیة فعلى اعتبارھا تشمل، وبإجماع الكل، الدعامة األساسیة للتفوق 
التنافسي وضمان التنافسیة للمؤسسات فمصطلح استراتیجیة أخذت تعاریف عدیدة وفقا للتصور 

  حور الذي یبدو العنصر األساس لصیاغتھا.الذي مورست بھ ووفقا للم

" االستراتیجیة بالفیل والمفكریین الذین یحاولون تعریفھا Montzberg حیث یمثل " 
بالمكفوفین، فالذي یلمس الفیل من رجلھ یقول بأنھ جذع شجرة ومن یلمسھ من خرطومھ یقول بأنھ 

نابھ یقول بأنھ رمح ومن لمسھ من  ثعبان كبرى، ومن یلمسھ من ذیلھ یقول بأنھ حبل ومن یلمسھ من
                                                             

1 M .GODET ; Manuel de prospective stratégique : une indiscipline intellectuelle ; Edition Dunod ; Paris ; 
tome 1 ; 1997. p24 



جسده یقول بأنھ جدار. فكل واحد یصور الفیل من الجھة التي لمسھ فیھا وال أحد رأى الحیة كاملة 
وال رآھا من داخلھا حیث المفاصل والعضالت ومختلف األجھزة، كذلك رواد الفكر االستراتیجي 

ھا منھا وال أحد امكن لھ رؤیتھا كاملة من كل واحد یحاول تعریف االستراتیجیة من الزاویة التي رآ
  .1جمیع جوانبھا، ناھیك عن االرتباط العالئقي بین عناصرھا

" أن االستراتیجیة: خطة شاملة ومتكاملة ومرنة تربط بین نقاط  Montzberg ولذلك یعرف " 
الضعف والقوة للمنظمة والفرص والتحدیات المحیطة بھا للوصول إلى تصمیم محدد لتحقیق 
أھداف المنظمة ضمن إطار نموذج للسلوك االستراتیجي، بقصد الوصول إلى وضع محدد في 
البیئة وفق منظور المنظمة في التمیز عن المنظمات األخرى، والذي قد یتطلب الحفاظ علیھ اعتماد 

  المنظمة لمجموعة مناورات محددة.

تیجیة، حیث أنھا عبارة " إلى تحدید خمسة باءات أساسیة لالسترا Montzberg وقد توصل " 
عن خطة موضوعة تحدد سیاق وسبل التصرف، وھي حیلة أو خدعة تتمثل في مناورة لاللتفاف 
حول المنافسین، كما أنھا نموذج متناغم األجزاء من خالل السلوك المتعمد أو حتى غیر متعمد 

ى الرؤیة للوصول لوضع مستقر في البیئة، وھي في النھایة منظور فكري یعطي المقدرة عل
  .2وإدراك األشیاء وفقا لعالقاتھا الصحیحة

" بمثابة المرشد أو الضابط الذي قام علیھ فھم االستراتیجیة لدى  Sunویعتبر تصور " 
  العسكریین والمسیرین على حد سواء كونھ تناول أسس االستراتیجیة المتمثلة في:

  .العقیدة: أي وجود ھدف عقائدي مشترك بین المسیر والمرؤوس - 

  الظروف: التي تتمثل في عوامل المحیطة المشكلة لبیئة الصراع. - 

  السنن: أي تغیرات عوامل المحیط المؤثر في الصراع. - 

  القیادة: مجموعة الصفات المطلوبة في القائد االستراتیجي. - 

المنھج أو االنضباط: ویضم نظام بناء القدرات الداعمة والتنظیمیة ونظام المكافآت  - 
  ت.والعقوبا

" مبادئھ الثالثة الرئیسیة للحرب  Fosh" صاغ "  Sunوفي العصر الحدیث وبنفس منطق " 
تركیز القوى، اقتصاد الوسائل والتعبئة وھي المبادئ التي تعتبر عماد االستراتیجیة. إذ أت بتشابھ 
منطق الصراع بین المتحاربین مع منطق التنافس بین المؤسسات االقتصادیة في السوق خصوصا 
صراع الكل من أجل البقاء واحتالل المواقع والمساحات األفضل في المیادین، أدى إلى نقل الفكر 
االستراتیجي للمیدان التسییري، وقد تم ذلك حسب جل الباحثین مع نھایة الخمسینیات وبدایة 

                                                             
، دروس غیر منشورة، كلیة العلوم القتصادیة والتسییر، السنة الجامعیة اإلدارة اإلستراتیجیة للمؤسساتعبد ملیك مزھودة،  1

 .40، ص 2005/2006
2 Montzberg . H, Patterns in Strategy Formation : Management Science ; 1987 ; VOL 24 ; No 9 ; P 28. 



  

المجاالت  الستینات أي بعد الحرب العالمیة الثانیة في سیاق انتقال التقنیات العسكریة المختلفة إلى
  . 1المدنیة

" أن االستراتیجیة تنطوي على خلق الموائمة بین أنشطة المنظمة  Porterحیث یرى " 
والتكیف مع البیئة وأن نجاح االستراتیجیة إنما یقوم على أداء أشیاء متعددة وبشكل جید ولیس فقط 

راتیجیة متمیزة وال التكامل بینھا، وفي حالة عدم وجود المواءمة بین األنشطة، فلیس ھناك است
  .  2دیمومة لھا

" على أنھا: مجموعة من القرارات والتي تھتم بعالقة المنظمة بالبیئة  Ansoffوعرفھا " 
  .3الخارجیة، وبالتالي تحقیق التوافق فیما بینھا

" الذي یعتبر من األوائل المھتمین بموضوع التنظیم  Alfred Chandlerفلدى " 
راتیجیة بأنھا: إعداد األھداف والغایات األساسیة طویلة األجل، واختیار واالستراتیجیة یعرف االست

  .4خطط العمل وتخصیص الموارد الضروریة لبلوغ ھذه الغایات

" االستراتیجیة على أنھا: تحدید األھداف والغایات الرئیسیة طویلة اآلجل  Chandlerیعرف " 
  . 5لتحقیق ھذه األھداف والغایاتللمنظمة وتبني طرق العمل، وتوزیع الموارد الضروریة 

" أن االستراتیجیة: خطة شاملة ومتكاملة وموحدة تربط المزایا  Quinnویرى أیضا " 
والقدرات االستراتیجیة للمنظمة بالتحدیات البیئیة التي تواجھھا، من أجل تحقیق أھداف المنظمة 

  .6لتطبیقاألساسیة من خالل تنظیم وتقسیم موارد المنظمة بشكل فرید قابل ل

یمكننا من خالل ھذه التعاریف استنتاج الخصائص التي تتمیز بھا االستراتیجیة والمحصورة في 
  العناصر التالیة : 

ھي وسیلة لتحقیق غرض المؤسسة من خالل وضع أھداف طویلة األجل وإعداد برامج  -1
  .التصرف وتخصیص الموارد وترتیب األولویات

 .تصرفات المؤسسة عبر ماضیھاتعبیر عن مدى التناسق في قرارات و -2

 .تعریف بمیادین أو مجاالت التنافس في األسواق -3

استجابة للفرص والتھدیدات التي تواجھھا المؤسسة في المحیط الخارجي وجوانب القوة  -4
 .والضعف لتحقیق میزة تنافسیة
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 .أداة للتفرقة بین المھام اإلداریة المختلفة في ظل كل المستویات اإلداریة -5

ى إسھام المؤسسة في خلق القیمة من خالل تحقیق أرباح أكبر من تكلفة رأس تحدید لمد -6
 المال المستخدم، وتحدید العوامل المحركة لخلق القیمة.

خلق درجة من التطابق عالیة الكفاءة بین غایة المؤسسة وأھدافھا وبین رسائل المؤسسة  -7
 والمحیط من جھة أخرى.

ق أھداف المؤسسة مع اآلخر في االعتبار ثالثة تبین االستراتیجیة أھم الطرق التي تحق -8
 عوامل رئیسیة ھي:

 .المحیط الخارجي بمتغیراتھ السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

 .المحیط الداخلي بموارده المادیة والمعنویة 

 .األھداف المراد الوصول إلیھا 

  الفرع الثاني: أنواع االستراتیجیة

  : 1) أنواع رئیسیة 04(  أربعةلتوجھ العام إلى یمكن تصنیف االستراتیجیات من حیث ا

  .              االستراتیجیات الھجومیة - 

  .االستراتیجیات الدفاعیة - 

       .االستقرار االستراتیجیات - 

  االستراتیجیات المختلطة. - 

  أوال: االستراتیجیات الھجومیة

یط التسویقي أو المحیط ھذا النوع من االستراتیجیات یكون موجھا باالھتمام بظروف المح
التنافسي للمؤسسة، وتستھدف بناء المركز التنافسي للمؤسسة من خالل عدة أسالیب أو طرق قد 
تأخذ أشكاال متعددة منھا: التوسع، تنمیة السلعة، تنمیة السوق، االبتكار والتجدید، غزو أسواق 

استراتیجیات النمو أو التوسع  جدیدة، تقدیم سلعة/خدمة جدیدة ...وغیرھا، وھذه االستراتیجیات ھي
  من حیث توجھھا العام.
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  ثانیا: االستراتیجیات الدفاعیة

وھذا النوع من االستراتیجیات یكون موجھا بالدرجة األولى باالھتمام بالظروف الداخلیة 
للمؤسسة أي المحیط الداخلي، حیث تستھدف إما عالج جوانب ضعف أو تھدیدات داخلیة سواء 

ل تخفیض عدد السلع المنتجة أو إعادة بناء الھیكل التنظیمي أو تدریب وتنمیة كان ھذا من خال
القوى العاملة، كما تستخدم ھذه االستراتیجیات لمواجھة تھدیدات السوق أو المحیط العام أو المحیط 
الخارجي الخاص ( التنافسیة ). مثال ذلك مواجھة حرب األسعار أو التقدم التكنولوجي السریع في 

وھذه االستراتیجیات ھي استراتیجیات االنكماش من حیث  ،ل تقدیم الخدمة أو السلعة... وغیرھامجا
  توجھھا العام.

  ثالثا: االستراتیجیات االستقرار

على عكس ما قد یتصوره البعض فإن " استراتیجیة االستقرار " قد تنطوي على قیام المؤسسة 
الوقت. وقد تشمل ھذه التغیرات تغییر محدود في ببعض التغیرات المحددة ولكنھا رئیسیة في نفس 

السلعة/الخدمة أو األسواق. كما یحتوي/یستھدف ھذا النوع من االستراتیجیات تركیز الموارد في 
اتجاه معین. فإن استراتیجیات االستقرار قد تقود المؤسسة إلى تبني االستراتیجیة أو االتجاه الدفاعي 

لقول إن االستراتیجیة االستقرار ال تعني الجمود المطلق أو في بعض األحیان. باختصار یمكن ا
  .1عدم القیام بأي تغییر أو اتخاذ أي قرار یرتبط بالسلعة/الخدمات المقدمة أو األنشطة أو األسواق

  ومن األسباب العتماد ھذه االستراتیجیة مایلي:

 حتى تكون  رغبة المنظمین بالنسبة للمنظمات الصغیرة في التدرج في عملیات النمو
 متوازنة.

  النمو.تجنب المخاطر المتعلقة بالتوسع ومحاولة 

 اإلمكانیات في مجاالت األعمال الحالیة للمحافظة على مزایا تنافسیة.تركیز الجھود و 

 عملیة التوسع . حندرة اإلمكانیات مما ال یتی 

  صعوبة القیود البیئیة (البیئة الخارجیة) كضغط السوق المستھدفة من حیث الحجم أو
 .ول على المواد كضعفالحص
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  وفیما یلي نعرض أھم استراتیجیات االستقرار:

وتنطلق من فكرة انھ إذا كانت األمور تسیر كما ینبغي فال داعي  استراتیجیة عدم التغییر: - 1
  للتغییر.

أي تفضیل األرباح المحصلة في األجل القصیر على  :استراتیجیة الربح في األجل القصیر - 2
  االستراتیجیات التطویریة المعتمدة على البحث. حساب

إلى مستوى یسمح لھا  المؤسسةتقتضي ھذه االستراتیجیة تخفیض أھداف  :استراتیجیة التریث - 3
  بدعم و تفعیل مواردھا بھدف ترتیب األحوال الداخلیة فیھا.

من قبل اإلدارة تقتضي ھذه االستراتیجیة التحرك بوعي و ببطء  :استراتیجیة الحركة الواعیة - 4
  . 1العلیا للتعامل مع العوامل البیئیة الخارجیة المؤثرة

  رابعا: االستراتیجیات المختلطة

یمكن ألي مؤسسة استخدام أكثر من استراتیجیة واحدة، أي یمكن استخدام عدد مختلف من 
إن كان االستراتیجیات في وقت واحد، وبصفة خاصة عندما تتعدد وحدات األعمال االستراتیجیة، و

ھذا ال یعني عدم إمكانیة منظمة تنتج نوع واحد من السلع أو ال یوجد لدیھا وحدات أعمال 
  . 2استراتیجیة استخدام أكثر من استراتیجیة في وقت واحد أو في تتابع زمني معین

  المطلب الثاني: خصائص االستراتیجیة والسیاسة العامة للمؤسسة

االستراتیجیة التي تتمیز بھا وكذا مختلف ھذا المطلب سنتطرق لمختلف خصائص  في
  السیاسات العامة التي یمكن ان تتبعھا المؤسسة في الصناعة وفي القطاع ككل.

  الفرع األول: خصائص االستراتیجیة

  : 3ما یليبمجموعة من خصائص من أھمھا تتمیز االستراتیجیة 

، فیجب أن تحققھ مستقبالي ترید المؤسسة بما أن االستراتیجیة ھي التصور الذ الشمولیة : .1
شامال للمؤسسة، بحیث یمكن اإللمام بجمیع الجوانب، أن یغطي ھذا التصور إطارا كلیا و

 الممارسات الصادرة عن المؤسسة.و تالسلوكیا

مفتوح یتواجد داخل بیئة خارجیة فالمؤسسة عبارة عن نظام  موجھ للنظام المفتوح: .2
مترابطة من عمل فیما بینھا بطریقة متكاملة ویة،...) تیتكون من أنظمة تحتیة (تسویق، موارد بشرو
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تمحیص الستراتیجیة بتصورھا المستقبلي وتعمد إلى دراسة واجل تحقیق الھدف األساسي فتاتي ا
 توجیھھ بما یضمن تحقیق ھذا التصور.و ھھذا النظام كلیة بمختلف جزئیا ت

وجھات األساسیة صة بالتھي قرارات خاقرارات استراتیجیة، و مجموعة قرارات: .3
لتي تتخذ على المستوى قرارات روتینیة، وھي القرارات اللمؤسسة ولھا دور في تحدید مستقبلھا. و

 تكون یومیة.التشغیلي و

تیجي مھم جدا ، بحیث یجب صیاغة إن احترام الوقت في الجانب االسترا إلزامیة الوقت : .4
أخیر خاصة مع وجود بیئة مستقلة سیؤدي المالئم، فأي تاالستراتیجیة في الوقت المناسب وتطبیق و

 جدوى منھا . إلى أن تصبح ھذه االستراتیجیة ال

الصیاغة  یجب أن تكون االستراتیجیة واضحة من حیث األھداف ، :الوضوح واإلقناع .5
 التطبیق و كذلك مقنعة لیتم تطبیقھا بصورة فعالة، دون حدوث مقاومة ،أو تعارض في األھداف.و

راك مختلف الكفاءات في من اجل نجاح صیاغة االستراتیجیة یجب إشف :أسلوب للمشاركة .6
ثم تقوم اإلدارة العلیا باتخاذ القرار بشان  استشارتھم في األمور الخاصة باالستراتیجیة،المؤسسة و

محفز لمطبقي ھذه االستراتیجیة وتحسسھم بأنھم  االستراتیجیة المالئمة، ھذه االستشارة ستكون
 مائھم للمؤسسة.بانتقاموا بدورھم و

ھناك اختالف في ھذه النقطة فالبعض یقول بأنھا تمر بثالث  :محددة من حیث المراحل .7
على  : الصیاغة والتطبیق،: الصیاغة، التطبیق والرقابة. والبعض یقول بأنھا تمر بمرحلتینمراحل

ى بل تتم على مستوى الصیاغة وعلى مستو ،یة الرقابة ال تتم كمرحلة أخیرةأساس أن عمل
 تخص كل المراحل.التطبیق، أي أن عملیة الرقابة مستمرة و

صلبة بل ھي عملیة مرنة تستدعي التغییر متى االستراتیجیة لیست عملیة ثابتة و المرونة: .8
المستقبلیة تستدعي من المؤسسة تحضیر  ھتمر، فالمتابعة المستمرة للمحیط وتغیر میواللزم األ

 ذلك للتقلیل من األخطاء المرتقبة.تطبق متى حدثت و سیناریوھات مالئمة لھذه التغییرات،

 تعمل على تخصیص موارد المؤسسة حسب األھداف المراد تحقیقھا. تخصیص الموارد: .9

  

  

  

  

 



  الفرع الثاني: االستراتیجیة والسیاسة العامة للمؤسسة

عام، تدل السیاسة العامة للمؤسسة على مجموعة المبادئ والقیم الموجھة لنشاط المؤسسة بوجھ 
وھذه المبادئ والقیم ھي محصلة القناعات والمكونات الثقافیة والتكوینیة ألصحاب المؤسسة 

  وقیادتھا، وكذا مؤثرات المحیط الذي تعمل فیھ.

إن ھذه المبادئ والقیم تمثل اإلطار المرجعي لسلوك المؤسسة، أي أن كل سلوكات المؤسسة ال 
  ا اإلطار.سیما منھا االستراتیجیة یجب أن تجرى في ھذ

وعلیھ فإن استراتیجیة أي مؤسسة محكومة بالسیاسة العامة لھذه المؤسسة، ویجب أن تكون 
منسجمة والسیاسة العامة لھذه المؤسسة، وھذا یعني أن األھداف االستراتیجیة، وكذا وسائل 

یر وأسالیب تحقیقھا، یجب أن تكون منسجمة وقناعات أصحاب المؤسسة وقیادتھا بشكل عام والمعای
  المرجعیة التي انتھجتھا.

  ): انسجام االستراتیجیة والسیاسة العامة للمؤسسة 08الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  
  

 .19، ص، مرجع سابقالمصدر: رحیم حسین، 

ومن الشكل نمیز بین مفھوم السیاسات العامة للمؤسسة وبین السیاسات التنفیذیة أو الوظیفیة، 
اسة المبیعات وسیاسة اإلشھار وغیرھا التي یكثر تداولھا. كسیاسة المخزون وسیاسة الشراء وسی

مع التنبیھ إلى أن ھذه السیاسات التنفیذیة وھي كلھا تمثل تجسیدا لالستراتیجیات الوظیفیة للمؤسسة، 
  .1یجب أن تكون منسجمة ضمنا والسیاسة العامة للمؤسسة

عام لھا منافسین، وجدیر حیث كل منظمة لدیھا منافس من نوع ما، حتى المؤسسات القطاع ال
بالذكر أن قوة المنافسة لیست موزعة بالتساوي على المؤسسات، وعندما تفكر في منافسیك علیك 

  بتحدید نوع العالقة التي تربطك بھم.
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وغالبا ما نجد أن المؤسسات المختلفة لھا عالقات مختلفة مع منافسیھا، وكلما زاد ارتباط 
ذل المزید من الجھد لفھم توجھاتھم وما ینوون فعلھ، فھؤالء المؤسسة بمنافسیھا احتاجت إلى ب

المنافسون لدیھم أھداف للنمو ال یمكن أن یتحقق إال إذا أخذوا جزءا من نصیبك في السوق، فقلما 
  تھدف المؤسسة كذلك إلى أخذ جزء من نصیبھم في السوق.

لدیھا معرفة كافیة  ولكي تكون قادرة المؤسسة أن تتموقع في سوق مزدحمة ینبغي أن تكون
بمكانتھا وعالقتھا بمنافسیھا. وھناك العدید من التساؤالت التي ینبغي أن تكون المؤسسة قادرة على 
اإلجابة عنھا. وكلما قل عدد المنافسین، كان من السھل الحصول على المعلومات عنھم، ألن جمیع 

وھم أیضا موجودون في جمیع الالعبین في السوق یشغلون مساحة كبیرة وأخبارھم تمأل الصحف، 
المؤتمرات، وإعالناتھم في كل مكان ومن السھل الحصول على البیانات اإلحصائیة الخاصة بھم، 
وكلما زاد عدد المنافسین، تطلب األمر بذل مزیدا من الجھد لجمع المعلومات عنھم ومعرفة 

ھا قطاعات عدیدة من خطواتھم. وأیضا كلما كانت المؤسسة مقسمة بین أنشطة عدیدة، وكان لدی
الزبائن تقدم خدماتھا ومنتجاتھا لھم، كانت في حاجة إلى استثمار المزید من الوقت في جمع 

  البیانات التي تحتاج إلیھا.

  :1وكذلك على المؤسسة اإلجابة على األسئلة التالیة

 .من ھم منافسوا المؤسسة ؟ 

 .ما ھي منتجاتھم أو خدماتھم ؟ 

 المتاحة ؟. ما مقدار نصیبھم في السوق 

 .ما ھي نقاط قوتھم ؟ 

 .ما الذي یعطیھم میزة تنافسیة في أسعارھم ؟ 

 .ما ھو موقفھم المالي ؟ 

 .ما ھي خطواتھم التالیة المتوقعة ؟ 

  وینبغي على المؤسسة كذلك أن تفكر في المنافسین المحتملین الذین قد یظھرون لھا:

 .من ھم المنافسون المحتملون ؟ 

 إلى ھذا السوق ؟. ما مدى احتمال دخولھم 

 .ما ھي الخطوات التي یتخذونھا لجذب عمالئك الحالیین ؟ 

                                                             
، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، الطبعة األولى، مقومات التخطیط والتفكیر االستراتیجي المتمیزمدحت محمد أبو نصر،  1
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 .ما مدى التھدید الذي یشكلونھ على المؤسسة ؟  

  المطلب الثاني: االستراتیجیات العامة للتنافس

مجموعة من استراتیجیات منھا قیادة التكلفة وكذا استراتیجیة التمییز واستراتیجیة  للتنافس
   التمییز.

 استراتیجیة قیادة التكلفةع األول: الفر

تعتبر ھذه االستراتیجیة من أكثر االستراتیجیات التي كانت أكثر استعماال في السبعینات خاصة 
" حول أثر التجربة، ولكن المھم في ھذه  Boston Consulting Groupبفضل اعمال " 

بحساسیة السعر واھتمام بھ  االستراتیجیة ھو تقدیم خدمة أو إنتاج منتج وبیعھ في السوق یتمیز
أساسا، وقد یتحقق ذلك من خالل اكتشاف مورد رخیص للموارد األولیة أو االعتماد على تحقیق 
وفرات الحجم الكبیر أي التوزیع الثابتة على عدد كبیر من وحدات اإلنتاج أو التخلص من الوسطاء 

رق في اإلنتاج والبیع تخفض من واالعتماد على منافذ التوزیع المملوكة للمؤسسة أو استخدام ط
  .1التكلفة

حیث أن ھذه االستراتیجیة ال یمكن لھا أن تصل إلى نجاعة عالیة إال إذا استطاعة المؤسسة 
حفظھا باستمرار، فالتحسن المؤقت یمكن ان تسمح للمؤسسة باإلبقاء على تكالیفھا متساویة أو 

مرتبة القیادة، وتكون المیزة المتحصل عنھا متقاربة مع تكالیف المنافسین، ولكن دون الوصول إلى 
طریق التكالیف مستمرة أو قابلة للبقاء، إذا وجدت عراقیل الدخول التي تمنع المنافسین من تقلید 
المؤسسة، ومن استعمال نفس المصادر المستعملة من طرف المؤسسة، وتتغیر االستمراریة من 

خر، غیر أن بعض العوامل تمارس تأثیرا أكثر عامل إلى عامل آخر لتطویر التكالیف ومن قطاع آل
  :2استمراریة من العوامل اآلخرى وھي

اقتصادیات السلم: فھي تعتبر من أكبر العراقیل الدخول وتكلفة تقلیده عامة ما تكون عالیة،  -1
  ألن المنافسین في ھذه الحالة یضطرون لشراء حصتھم في السوق.

للمؤسسة یمكن لھا أن تجبر المنافسین على التنویع  - اإلخوة  - الوصل: إن وصل الوحدات  -2
أو التغییر إلضعاف ھذه المیزة، إذا توفرة القطاعات الموصلة او المجاورة على عراقیل الدخول 

  فإن االستمراریة قد تكون كبیرة.

الروابط: تعاني المؤسسات عادة من صعوبات في إیجاد الروابط أو العالقات، فھذه األخیرة  -3
  تنسیقا كبیرا اتجاه بنیة المؤسسة أو مع الموردین ودوائر التوزیع المستقلة. تتطلب

االمتالك الحصري للمھارة: إن امتالك مھارة خاصة او مقتصرة على مؤسسة یصعب  -4
  على المنافسین إدراك المؤسسة أو االلتحاق بھا.

                                                             
1 GARIBALDI.G ;Stratégie concurrentielle choisir et gagner ; Editions d'Organisation ; Paris ; 1995 ; P ; 96. 
2 M.PORTER; L'avantage concurrentiel; Edition Dunod; Paris; 1997; p... p 143...145.  



  

نھج تكنولوجي، یصعب المقاییس التقدیریة: التي تھدف إلى خلق حقوق ملكیة على منتج أو  -5
على المنافس أن یعید إنتاج المنتج أو یعید نھج إنتاجي جدید، فالتجدید على مستوى األسالیب أو 
المناھج عادة ما تكون أكثر قابلیة للحیاة من التجدید على مستوى المنتج ألن السیر سیكون أسھل 

  للبقاء.

نفیذھا على أرض الواقع، فاألسعار إن نجاح ھذه االستراتیجیة مرتبطة بقدرة المؤسسة على ت
  ال تنخفض أوتوماتیكیا او من باب الصدفة، بل تكون نتیجة عمل جاد وجھد كبیر وانتباه دائم.   

 التمییزاستراتیجیة الفرع الثاني: 

القدرة التي تملكھا المؤسسة في إنشاء عرض مختلف عن منافسیھا وذلك االختالف التمیز ھو 
حظ في السوق، فترتكز ثاني استراتیجیة للتنافس العامة على تمیز المنتج، أو یكون ممیزا إال إذا لو

الخدمة المقدمة من طرف المؤسسة، التي تھدف إلى إیجاد بعض األشیاء التي تبدو وحیدة على 
مستوى مجموع القطاع، أو بعبارة أخرى تسعى المؤسسة إلى االنفراد ببعض المقاییس، التي 

حیث تختار خاصیة أو مجموعة من الخصائص التي یدرك العدید من زبائن یقدرھا الزبائن بكثرة 
  .1القطاع بأنھا ذات أھمیة، ثم تجد نفسھا وضعیة تصبح من خاللھا المشبع الوحید لھذه الحاجات

وھناك العدید من المداخل لتمییز منتج إحدى المؤسسات عن المؤسسات المنافسة ومن بینھا 
ات خاصة بالمنتج، تقدیم خدمة ممتازة، توفیر قطاع غیار، والتصمیم تشكیالت مختلفة للمنتج، سم

الھندسي واألداء، جودة غیر عادیة، الریادة التكنولوجیا....، وتتزاید درجات نحاج استراتیجیات 
التمیز في حالة ما إذا كانت المؤسسة تتمتع بمھارة وجوانب كافة ال یمكن للمنافسین تقلیدھا بسھولة، 

  :2الت التمیز التي تحقق استراتیجیة أفضل ولفترة طویلةومن اھم مجا

  التمیز على أساس التفوق التقني. - 

  التمیز على أساس الجودة. - 

  التمیز على أساس تقدیم خدمات مساعدة أكبر للمستھلك. - 

  التمیز على أساس تقدیم المنتج قیمة اكبر نظیر المبلغ المدفوع لھ.  - 

یة التمیز في البیئة التنافسیة كاختیار ذو اھمیة كبیرة، كون أن یعتبر اختیار تطبیق استراتیج
ھذه االستراتیجیة ال تسمح للمؤسسات بالتفكیر في التكالیف، لكن في حالة تنفیذ ھذه االستراتیجیة 
بنجاح من قبل المؤسسة فإنھا تتمكن من تحقیق أرباح عالیة قیاسا بالمتنافسین، كما انھا تساھم في 

  .3التنافسي للمؤسسة ومجابھة قوة البیئة التنافسیةتعزیز المركز 

                                                             
1 M.PORTER; L'avantage concurrentiel; Op cit; p 26. 

  .119ص  مرجع سابق،، المیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل مرسي خلیل،  2
، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عملیات معاصرة - مداخلھا -اإلدارة االستراتیجیة: مفاھیمھافالح حسین عدادي، الحسیني،  3
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ویمكن القول بأن ھذه االستراتیجیة ترتكز على تجزئة السوق، ألن اختیار التمیز یكون مدركا 
ومحسوسا من جرف المستھلك من جھة، وفي نفس الوقت ذو مردودیة جیدة من جھة اخرى. فیبني 

ولإلبداع التكنولوجي، ھذا یعني ان استراتیجیة  التمیز على حساب نتائج التحلیل المعمق للطلب
التمیز قد تبنى على الطلب، أو على بروز وإظھار التكنولوجیا. ومن بین متغیرات التمیز المتاحة 
نجد تمیز المنتج عبر جودتھ أو قیمتھ الجوھریة المحسوسة للسعر او العالمة، وكذلك وقت بیعھ أو 

وذة فإن تجزئة الطلب تعتبر شرط اساسي في استراتیجیة التمیز. إنتاجھ، فمھما كانت المتغیرة المأخ
ھذا التحلیل یأخذ بعین االعتبار الثنائیة ( السوق/المنتج) ولھذا فالمؤسسة التي ترید أن تبني 

  .   1استراتیجیة التمیز یستحسن لھا ان تقوم بتجزئة سوقھا ومنتجھا

 التركیزاستراتیجیة الفرع الثالث: 

جیة التركیز للمؤسسة في اختیار مجال المعركة التنافسیة ویكون ذلك في قطاع تتمثل استراتی
سوقي محدد من طرفھا، فھي استراتیجیة مختلفة تماما عن سابقاتھا ألن التنافس یركز ھنا على 
ھدف واسع، فتتطلب ھذه االستراتیجیة تركیز على مجموعة خاصة من الزبائن أو قطاع سوقي 

على سوق جغرافي، فعلى غرار استراتیجیة التمیز یمكن الستراتیجیة لمجموعة المنتجات أو 
التركیز أن تأخذ عدة أشكال مقارنة االستراتیجیتان السابقتین أي تدنیة التكالیف والتمیز، اللتان 
تھدفان للوصول إلى أھداف على مستوى مجموع القطاع، أما استراتیجیة التركیز فھي تصمم حول 

  ھ المؤسسة جاھدة إلى تقدیم خدمة جدیدة. والشكل الموالي یبین ذلك:ھدف خاص حیث تسعى فی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 MATHE J C & OLIVIER BARB BRANDOUY ; Politique générale de l'entreprise -Analyse et 
management stratégique ; Edition Economica ; Paris ; 1987 ; P ; 59. 



  

  ): االستراتیجیات العامة للتنافس 09الشكل رقم (  

  تكالیف منخفضة                                      التمیز                                     
  

  ھدف واسع
  

  الحقل التنافسي
  

  ھدف ضیق

    

  استراتیجیة التمیز -2  ستراتیجیة تدنیة التكالیفا -1

استراتیجیة التركیز المبنیة على  -أ-3
  التكالیف المنخفضة

استراتیجیة التركیز المبنیة  -ب-3
  على التمیز

Source : M.PORTER; L'avantage concurrentiel, Op cit; p 24.  

قادرة على خدمة وبفعالیة أكبر ھدفھا  ترتكز على فكرة مفادھا أن المؤسسةفھذه االستراتیجیة 
االستراتیجي المحصور، أو باستھالك موارد أقل من المنافسین الذین یتنافسون في میدان أوسع، 
فینتج عن ھذا كون المؤسسة تصل إما إلى استراتیجیة التمیز ألنھا تشبع بصفة أفضل رغبات ھدفھا 

  .1لھدف أو االثنین في آن واحدالخاص، وإما إلى تكالیف منخفضة أكثر لخدمة ھذا ا

حتى وإن كانت استراتیجیة التركیز ال تضمن تكالیف منخفضة أو تمییزا في إطار مستقبل 
یحتضن مجموع السوق، فھي تسمح بوصول إلى إحدى الوضعیتین أو االثنین معا اتجاه الھدف 

  المحصور المقصود في السوق.

صول على أرباح تفوق معدل القطاع، فتركیز المؤسسة التي تركز نشاطھا یمكن لھا أیضا الح
النشاط یعني أن المؤسسة في وضعیة تمتاز بتكالیف منخفضة مقارنة مع ھدفھا االستراتیجي أو انھا 

  متمیزة جیدة أو االثنین معا.

كما ذكرنا سابقا فیما یخص تدنیة التكالیف والتمیز، ھتان الوضعیتان تجعالن المؤسسة في 
س المنافسة، ویمكن اللجوء إلى استراتیجیة التركیز الختیار أھداف أقل مأمن من القوى الخم

  .  2عرضة للمنتجات البدیلة أو ھدف یكون فیھ المنافس أكثر ضعفا

  

  

                                                             
1 M.PORTER; Choix stratégiques et concurrence; Op cit ; p 43. 
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  :1وبالتالي لتحقیق ھذه المیزة الناتجة عن استراتیجیة التركیز، إذا توفرت الشروط التالیة

 لھم حاجات مختلفة أو یستخدمون عند وجود مجموعات مختلفة ومتمیزة من المشترین ،
 المنتج بطریقة مختلفة.

 .( محدد ) عندما ال تسمح موارد المؤسسة إال تغطیة قطاع سوقي معین 

 .تعاون قطاعات الصناعة بشكل كبیر من حیث الحجم، معدل النمو والربحیة 

 .عندما ال یحاول أي منافس آخر التخصص في القطاع السوقي المستھدف    

  الث: االستراتیجیة وعالقتھا باالقتصاد الصناعيالمطلب الث

ندرج االقتصاد الصناعي ضمن ما یعرف بالتحلیل القطاعي أو االقتصاد القطاعي، والذي جاء 
كبدیل لكل من التحلیل الوحدوي النیوكالسیكي والتحلیل الكلي الكینزي، حیث اھتم األول بتحلیل 

في حین اھتم الثاني بتحلیل الظواھر االقتصادیة  سلوك الوحدات االقتصادیة بمنعزل عن محیطھا،
  الكلیة دون النظر إلى جزئیاتھا.

طت االستراتیجیة بمصطلح قطاع الصناعة منذ بدایات تطور الفكر االستراتیجي في فلقد ارتب
الستینات. والمقصود بقطاع الصناعة القطاع الذي تعمل فیھ المؤسسة وتتنافس في إطاره مع غیرھا 

  سین، سواء كان ھذا القطاع صناعیا أو زراعیا أو خدمیا.من المناف

 - ومن ھنا كان الباحثون في مجال االقتصاد الصناعي یتحدثون عن الحلقة المترابطة ( ھیكل 
أداء )، فأداء المؤسسة ( وھي الھدف ) تتوقف على السلوك المنتھج (الخطة  - سلوك 

( ظروف قطاع الصناعة والموارد المتاحة  االستراتیجیة)، ھذه األخیرة ھي نتاج ھیكلة معینة
  للمؤسسة ).

غیر أن ھؤالء الباحثین، وعلى رأسھم مایكل بورتر، ینطلقون من فكرة أساسیة مفادھا أن 
ھیكلة أو بنیة القطاع معروفة، وبالتالي فھم یعتبرونھا بمثابة معطیات، وعلى ضوئھا تختار 

ي أنھ ال مجال أمام المؤسسة للتغییر أو التأثیر في المؤسسة السلوك االستراتیجي المناسب. ھذا یعن
  تلك الھیكلة، ولیس أمامھا إال التكیف معھا ووضع االستراتیجیة المناسبة لذلك.

وھكذا ندرك أن الفكر االستراتیجي ھو امتداد وتطویر ألفكار االقتصادیین الصناعیین ( أي 
اج التحلیل من داخل المؤسسة إلى خارجھا، الباحثین في االقتصاد الصناعي )، الذین سعوا إلى إخر

أي الخروج عن التحلیل النیوكالسیكي الذي طغى علیھ البعد األكادیمي وربط سلوك المؤسسات 
  .2بواقع قطاع الصناعة

                                                             
 .240، ص مرجع سابق، المیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل محمد مرسي،  1
 .52، 51، ص ص، مرجع سابقرحیم حسین،  2



  

 " Sherman Antitrust Act بما یسمى "بالوالیات المتحدة األمریكیة،  1890عام في ھر وقد ظ
ھتمام بالعالقة الموجودة بین الھیكل العام للصناعة والقرارات التي ال( قانون مكافحة االحتكار ) ل

تتخذھا المؤسسة، فقد كانت المؤسسات تحمي قوى السوق من جھة، وفي المقابل كانت السلطات 
ترید الحفاظ على سوق المنافسة، وقد اعتبر ھذا الجدل  والمتمثلة في السیاسات الصناعیة التشریعیة

اعي، والذي بني على أساس فكرة بسیطة ھي أن المنافسة ھي مسألة سلوك مقدمة لالقتصاد الصن
  المؤسسات التي تحاصرھا العدید من العراقیل.

فإن االقتصاد الصناعي یحاول اإلجابة على ثالثة األسئلة  كما سبق الذكر في الفصل الثاني
  التالیة:

 .ما ھو ھیكل السوق ؟ 

 .ما ھو سلوك أو قرارات المؤسسة ؟ 

  نتیجة ھذه التولیفة ھیكل/سلوك، بمعنى آخر أداء المؤسسة ؟.ما ھي 

وقد حول االقتصاد الصناعي الحدیث استراتیجیات المؤسسات في قلب عملیة التحلیل، دون 
ھذه المفاھیم  " Porter" أدمج  1980تجاھل أھمیة كل من الظروف العامة وال الھیاكل، وفي عام 

ع من مجال التحلیل في التشخیص الخارجي ( دراسة على االستراتیجیة في المؤسسة، إذ وس
الصناعة وتحلیل القطاع )، للتمكن من اختیار االستراتیجیة األكثر مالئمة للمحیط، وھذا ما جعل 
من االقتصاد الصناعي أداة من تشكیلة أدوات التحلیل االستراتیجي باإلضافة إلى كونھ أساس الفكر 

  .1المؤسسة ومحیطھا االستراتیجي ببحثھ في العالقة بین
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  المبحث الثاني: السلوكات االستراتیجیة للمؤسسة االقتصادیة 

 عن البحث ضرورة االقتصادیة المؤسسة على فرضی الجدید المحیط التنافسي تحوالت مازالت
دللمنافسین  القوة نقاط على والتعرف ،االستمرار والمنافسة من تمكنھاالتي  استراتیجیة أنجع  وتحدی

عف مجاالت ة الض لوكوی ،استغاللھا بغی ر الس م أحد االستراتیجي عتب ھامات أھ ي اإلس ازال الت  م
ھ، على یؤكدون االستراتیجیة حقل في الباحثون ي  دوره و فعالیت ینف ة تمك  من االقتصادیة المؤسس

ھوأنوا االستراتیجيالسلوك  مفھوم تحلیل سیتم اإلطار ھذا ضمنالتفوق على المنافسین،  تحقیق  ،ع
والعوامل المؤثرة  االقتصادیة لمؤسسةوتحلیل المحیط الخارجي للمؤسسة وأھم السیاسات السلوكیة ل

  فیھا.

  المطلب األول: مفھوم السلوك االستراتیجي 

ذا المطلب سنتطرق لتعریفات السلوك االستراتیجي وأنواعھ من سلوك تعاوني إلى سلوك في ھ
  غیر التعاوني.

  لوك االستراتیجي الفرع األول: تعریف الس

ھو عبارة عن خطة عمل شاملة ( على مستوى المؤسسة ) طویلة المدى، تحدد تنفیذ أنشطة 
المؤسسة لبلوغ ھدف طویل األجل أو أكثر، في سوق أوفي أسواق معینة باستخدام موارد معینة، 

في صنع  في بیئة متغیرة، وعلى ذلك تشكل ھذه الخطة االستراتیجیة منھاجا تسترشد بھ اإلدارة
القرارات الرئیسیة بشأن مجال التركیز، أي األسواق التي ستعمل فیھا والمنتجات التي ستقدمھا 
وھل ستركز على الجودة أم السعر على القطاع سوقي معین أو على أكثر من قطاع، وعلى نشاط 

ة. وتصمم محدد أو أنشطة مقتناة أو تنوع في أنشطتھا، مما یؤدي إلى تحقیق األھداف االستراتیجی
  .      1االستراتیجیة على ضوء تحلیل مستمر للبیئة الداخلیة للمؤسسة وبیئتھا الخارجیة

ركة )  ة ( الش السلوك االستراتیجي ھو تصمیم مجموعة من القرارات المتخذة من قبل المؤسس
ل ا ع العوام مل جمی ي التي تھدف إلى التأثیر على ھیكل السوق لزیادة أرباحھا، ومحیط عملھا یش لت

ل إلخ  تؤثر على متغیرات السوق ( السعر، الكمیة، الربح، الرعایة االجتماعیة ... مل ك )، وھذا یش
ا،  من تصورات المستھلك والمؤسسات األخرى، وعدد المنافسین الفعلیین أو المحتملین، التكنولوجی

ن التكلفة وسرعة الدخول والخروج إلى األسواق، عن طریق التالعب في ھیكل السوق، و ادة م زی
  .2أرباحھا حیث یعتمد توازنھا بشكل حاسم على توقعات كل سلوك المؤسسات المنافسة لھا

ذه  ا ھ ي تتبعھ ات الت ا السیاس ناعة م ي ص ات ف تراتیجي للمؤسس لوك االس د بالس ا یقص وأیض
رى  اه المؤسسات األخ لوكھا تج المؤسسات في ظل ھیكل الصناعة السائد وظروف الطلب فیھا وس

مل المنافسة ل ة، وتش ھا في الصناعة من أجل تحقیق أھداف المؤسسة وذلك في المدى الطویل خاص
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ة  د كمی ة تحدی ات، سیاس عیر للمنتج ة التس ناعة: سیاس ي الص لوكیة للمؤسسات ف م السیاسات الس أھ
  .1اإلنتاج، سیاسة تنمیة اإلنتاج/ المبیعات، وسیاسة البیع...إلى غیر ذلك

ح في نشاطھا، وبالتالي ھي تسعى إلى العمل أو البحث على كل مؤسسة حریصة على النجاو
عن مؤشرات أو معلومات تسمح بمعرفة مدى جودة سلوكاتھا االستراتیجیة، غیر انھ ال یمكن أن 
نعلم مدى نجاح ھذه األخیرة قبل نھایة تطبیقھا، لذا وجب تحدید مجموع من الشروط التي یمكن 

  :2اتھا االستراتیجیة التي تقدمھا المؤسسةاالستفادة منھا للحكم على مدى جودة سلوك

  أن یكون السلوك االستراتیجي محدد وواضح. -

العمل على استغالل كل الفرص المتاحة في الصناعة، ذلك أن السلوك االستراتیجي نابع  -
  من تحلیل بیئة المؤسسة.

  أن یكون مالئم إلمكانات المؤسسة، وبمستوى مخاطرة مقبول. -

  االستراتیجي متناسق مع االتجاھات العامة لمختلف أقسام المؤسسة. أن یكون السلوك -

  ضرورة وجود مؤشرات أو مقاییس لمتابعة تنفیذ ھذه السلوكات االستراتیجیة.   -

ین  لة ب ة ص ات حلق اه المؤسس ي تتبن تراتیجي الت لوك االس ر الس اریف یعتب ذه التع ب ھ وبموج
ة الرئ اده الثالث ناعة بأبع ائد للص ل الس ى الھیك دخول إل ق ال ناعي، عوائ ز الص ة التركی یة: درج یس

توى  ا مس ناعة وأھمھ ي الص ات ف تویات األداء للمؤسس ین مس ات وب ي المنتج ز ف الصناعة والتمیی
  .3الربحیة والكفاءة اإلنتاجیة ومعدل التطور التقني أو الفني

  الفرع الثاني: أنواع السلوك االستراتیجي

تیجي: السلوك االستراتیجي تعاوني والسلوك حیث نمیز نوعین من السلوك االسترا
  االستراتیجي غیر تعاوني:

   " Comportement Stratégique non Coopératif"أوال: السلوك االستراتیجي غیر التعاوني

ع  ة م ا مقارن الل تحسین موقفھ ا من خ تنتھج ھذا السلوك المؤسسة التي تھدف لتعظیم أرباحھ
د ال ة، تعتم فة عام یھا، وبص یھا، منافس رر بمنافس ل الض ن أج تراتیجیة م ذه االس ى ھ ة عل مؤسس

ن  ى السوق أو الحد م دخول إل وبالتالي زیادة أرباحھا، حیث ھناك طرق عدیدة لمنع منافسین من ال
ة  ي حال ین ف ین المحتمل ى رأي المنافس أثیر عل ى الت دف إل تراتیجیات تھ ذه االس ض ھ ا، بع قوتھ

تیفاء محاولتھا الدخول إلى السوق، ولنجاح ھذ تم اس ب أن ی اوني یج ا السلوك االستراتیجي غیر التع
  شرطین:
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ین التمیز:  )1 ھ یتع رى، فإن ارة أخ ل منافسیھا، وبعب رك قب ة التح ى المؤسس من الضروري عل
م  مح لھ ي وضع یس م لیسوا ف ث أنھ رین حی ى اآلخ ى القضاء عل ادرة عل علیھا أن تكون ق

 القیام بذلك.

تتبع استراتیجیة یجب عاالنخراط بشكل ال رجعة فیھ:  )2 ا س یھا أنھ لى المؤسسة أن تقنع منافس
 جیدة، أیا كان الموقف التي تتبعھ المؤسسات األخرى.

ن أن  في الواقع، لكي یكون السلوك االستراتیجي فعاال، یجب على المؤسسة المھددة أن تتأكد م
ن ة م ع مجموع ة أن تتب ن للمؤسس روریا، ویمك ك ض ا دام ذل ؤثرا م ون م د یك د ق لوكات  التھدی الس

ه االستراتیجیات: افتراس السعر (سیاسة االستراتیجیة لكي تحافظ على حصتھا السوقیة، من بین ھذ
ة التسعیر ادة تكلف تثمار لزی اج، االس الیف اإلنت ن التك ي مجال الحد م تثمار ف عري، االس )، الحد الس

ى  المنافسین...إلخ، ویمكن لھذه االستراتیجیات أن تعمل كحواجز أمام الدخول ة وحت والخروج عالی
رف  دورھا التص یس بمق رة ل ذه األخی ث ھ د المنافسین الجدد، حی الحركة داخل السوق بما فیھ تھدی

  .1بنفس طریقة المؤسسات القائمة في السوق

  "  Comportement Stratégique Coopératif"ثانیا: السلوك االستراتیجي التعاوني 

ي تنطوي ھذه السلوكات على القرارات التي  ة ف تسھل تنسیق اإلجراءات مع المؤسسات العامل
ع  اح جمی ن أرب د م لوك یزی ذا الس ة، وھ ن المنافس د م ھ یح ا أن ة كم ن المنافس د م اع والح ذا القط ھ
المؤسسات العاملة في السوق، وھو یتوافق مع اإلجراءات التي تقوم بھا المؤسسات المنافسة لحمایة 

اوني أنفسھم ضد بعضھم البعض من عدم الوفاء ب مستوى السعر الثابت، والسلوك االستراتیجي التع
  .2) التحالفات االستراتیجیة قائم حول نظریة الكارتالت (

ن دیم ویمك دیل التحالف االستراتیجي تق ب استراتیجي كب ك استغاللھ یج ق وذل  أھداف لتحقی
ر تعبیر االستراتیجي والتحالف أكثر،لجھتین أو  مشتركة ھ غی اج ة جدامتنوع محدد، تعریفات  وتحت

ود العدیدة التعاریف ھذهیمیز  الذي الغموض الدقة، ھذا إلى أحیانا ببھ یع ى س ة إل  الظاھرة من حداث
ة اتھا  جھ ى انعكاس ھد عل ذيا المش ز ل ھ تتمی عیة ب ة من االقتصادیة للصناعة الوض رى.  جھ أخ

المؤسسات بین  تنشأ التي التعاقدیة العالقات من واسعة مجموعة على ینطوي االستراتیجي فالتحالف
ق الصناعة في المتنافسة ذا محدد ھدف لتحقی ث ھ ین حی نمط مع ات من ال ؤدي العالق ى ی ق إل  تحقی
  ، والشكل التالي یوضح صورة مبسطة حول السلوك االستراتیجي التعاوني:3مشتركةمصالح 
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  "التحالف اإلستراتیجي  "): السلوك االستراتیجي التعاوني  10 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، باالعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب المصدر:

  تحلیل وتوصیف المحیط الخارجي للمؤسسة المطلب الثاني:

ا  ى حد م أثیرا إل یمثل محیط المؤسسة كل القوى والعوامل أو الظروف الخارجیة التي تحدث ت
ي ة ف ث  على االستراتیجیات والقرارات وسلوكات االستراتیجیة التي تتخذھا المؤسس الصناعة، حی

كل مؤسسة تتواجد في محیط بالحاجة إلى التنافس في الصناعة، على الرغم من أن األنماط المحددة 
یط  ة مح ة دراس ع أھمی ا تنب ن ھن رى، وم ى أخ ناعة إل ن ص ف م ة یختل روف المحیط وى والظ للق

ا ف ي صناعة الخارجي للمؤسسة في تحدید سلوكات االستراتیجیة للمؤسسة والتصرفات التي تتبناھ
  ما.

ارات  ي الخی ؤثرا ف ب دورا م حیث توجد مجموعة من العناصر والمؤثرات الخارجیة التي تلع
والسلوكات االستراتیجیة للمؤسسة، ومن ثم قدرة المؤسسة على تحقیق أھدافھا، ویمكن تصنیف ھذه 

یط ا رابطتین: المح یتین ومت وعتین أساس ي مجم ر ف اصالعناص یط الخ ي )، والمح ام ( الكل  لع
  . 1الصناعة/التنافسي)(

رات  ل والمتغی ویقصد تحلیل المحیط الخارجي للمؤسسة بأنھا عملیة استكشاف وفحص العوام
رص  د الف ل تحدی ن أج ك م ة وذل وى المنافس ة وق یة واالجتماعی ة والسیاس ادیة والتكنولوجی االقتص

ذه  ات ھ ادر ومكون ة مص ارجي، ومعرف ة الخ یط المؤسس ي مح ودة ف دات الموج رص والتھدی الف
ا  أثیر فیم أثیر والت ات الت م عالق ة، وفھ زاء فرعی ر، أو أج ى عناص والتھدیدات من خالل تجزئتھا إل
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ي ــالسلوك اإلستراتیج
 التعاوني

 ( التحالف اإلستراتیجي )

)المؤسسة (ب المؤسسة ( أ )  

)المؤسسة (ج )المؤسسة (د   



رى ة أخ ن جھ ال م ة األعم الي یوضح اإلطار 1بینھا من جھة وبینھا وبین مؤسس كل الت ث الش . حی
  العام للمحیط الخارجي للمؤسسة: 

 ذج أوستننمو - :إطار تحلیل الصناعة للدول النامیة) 11 (الشكل

  
  .77، مرجع سابق، ص نبیل مرسي خلیل المصدر:

  
  الفرع األول: المحیط العام ( الكلي ) للمؤسسة

ي لتعرض جمیع المؤسسات بدرجات متفاوتة لتأثیر متغیرات أو عوامل المحیط الخارجي الك 
ة، الد ة، التكنویلوجی یة، القانونی ادیة، السیاس ا ( االقتص ف اتجاھاتھ ة...)، بمختل ة والعالمی یمغرافی

ى  ر عل ر مباش أثیر غی ي ذات ت متمثلة بالتأثیر على مدخالت أو عوامل اإلنتاج. ویعتبر المحیط الكل
أثیر  ي أو الت وى المحیط الكل ل أو ق ى العوام تطیع السیطرة عل ة ال تس ا أن المؤسس ة، علم المؤسس

                                                             
التسییر االستراتیجي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر " واقعھ أھمیتھ سلطاني محمد رشدي، سلطاني محمد رشدي،  1
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ن الداخلو
 المحتملون

المنافسون 
 في الصناعة

 

 البدائـــل
 

المورد المشترون
 ین

اإلحالل تھدید  
 

القوة 
المساومة 
 والتفاوض

القوة 
المساومة 
 والتفاوض

الدخولتھدید   

 الحكومة

 -السیطرة على الموارد
 التشریعات

 العوامل
قتصادیةاال   

 العوامل
 الثقافیة

 العوامل 
 الدیموغرافیة

عواملال  
السیاسیة   

 المحیط الخاص
صناعة/التنافسي)(ال  

( العامة ) يالكل محیطال  



  

رص والتقلیل من مخاطر التھدیدات التي تواجھھا. وھذه وإنما یمكن التكیف معھا القتناص الف فیھا،
  :1العوامل أھمھا كالتالي

  أوال: العوامل االقتصادیة 

ل  ل العوام ات، وتتمث ى المؤسس ؤثرة عل ة الم ل الھام د العوام ادیة أح ل االقتص ر العوام تعتب
ة االقتصادیة بمعدل الفائدة، النمو االقتصادي، المیزان التجاري، معدالت التضخم،  السیاسات المالی

ناعیة،  ة والص اح التجاری ى األرب رائب عل دخل والض ى ال رائب عل ة بالض ة وخاص ة للدول والنقدی
  والجمركیة...إلخ حیث:

 :" The Economic Growth Rate "معدل النمو االقتصادي  )1

یؤثر معدل النمو االقتصادي مباشرة على مستوى الفرص والتھدیدات التي تواجھھا المؤسسة، 
إن كل  ف ھم بش الي تس اق المستھلكین، وبالت ي إنف ى التوسع ف ود إل و االقتصادي یق دل النم ادة مع زی

  إیجابي في التعامل مع الضغوط التنافسیة في الصناعة بالتوسع في أنشطتھا وأعمالھا.

 :" Balance of Trade "جاري المیزان الت )2

ة لعیة للدول واردات الس ین الصادرات وال ارق ب ى وھو یعبر عن الف ة إل ل دول عى ك ث تس ، حی
جیع  تیراد وتش ة االس د عملی ة كتقیی تراتیجیات مختلف ر اس اري عب زان التج ي المی ائض ف ق ف تحقی
الصناعة المحلیة وتعزیز المیزان التجاري، فھذه االستراتیجیات والسیاسات االقتصادیة تؤثر بشكل 

  مباشر أو غیر مباشر على المؤسسات.

 :" Interest Rates "معدالت الفائدة  )3

ى   ب عل تویات الطل ن مس ر م كل كبی دد بش د تح ة األم یرة أو طویل دة قص دالت الفائ إن مع
تثمارات  رارات االستراتیجیة واالس ي الق د أیضا ف دالت الفوائ ؤثر مع المنتجات أو الخدمات، كما ت

  التمویل المفترض. ةللمؤسسة، حیث أنھا تمثل كلف

 :" Inflation Rates "معدل التضخم  )4

عدالت التضخم حاالت عدم االستقرار في االقتصاد، كالنمو البطيء في اإلنتاج، والنمو تخلق م
یط  إن التخط ادة ف خم بالزی تمر التض ا اس ة، وإذا م د عالی دالت فوائ اد، مع ي االقتص يء ف البط
ركات  س بالنسبة لش االستراتیجي لالستثمار في مؤسسات األعمال یصبح محفوفا بالمخاطر، والعك

  تحقق أرباحا عندما تكون أسعار النفط في ارتفاع مقارنة بكلفة االستخراج.النفط، حیث 
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  ثانیا: العوامل الثقافیة واالجتماعیة

ل  ة وعوام ل اجتماعی یتین: عوام وعتین أساس ة مجم ي المؤسس ؤثرة ف تتضمن ھذه العوامل الم
د اتجاھات االستراتیجیة للمؤسسات العام ي تحدی ر ف أثیر كبی ي الصناعة أو ثقافیة، حیث لھا ت ة ف ل

  :  1الراغبة في الدخول حیث

ؤثرة العوامل االجتماعیة:  )1 القیم االجتماعیة السائدة، التقالید واألعراف االجتماعیة، القیم الم
في المدینة والریف، والمعطیات الناتجة عن تحلیل المحیط االجتماعي وعناصره الثابتة والمتغیرة، 

 واجز السلوك االجتماعي.مشاكل التغییر االجتماعي، دوافع وح

تتصل ھذه العوامل بالثقافة والتعلیم والخبرات المتراكمة، والقیم التاریخیة العوامل الثقافیة:  )2
لوب  افي، أس ي والثق ور العلم توى التط اعي، مس ردي والجم لوك الف ي الس ؤثرة ف اریة الم والحض

 للتغییر...إلى غیر ذلك.الحیاة، نوعیة الحیاة، طبیعة المجتمع واستعداده أو عدم استعداده 

  ثالثا: العوامل السیاسیة والقانونیة

زاب  ال واألح دان األعم ي می ومي ف دخل الحك ة الت ي ودرج تقرار السیاس ة االس ل درج مث
ن الخصائص  دد م انوني بع والتنظیمات السیاسیة ونظام الحكم السائد، ویمتاز المحیط السیاسي والق

  :2منھا

  ال ي مج ومي ف دخل الحك ادة الت درھا زی ي تص وانین الت الل الق ن خ ات م ال المؤسس أعم
 الحكومة وتمثل قیود على أداء المؤسسات وعلى سلوكاتھا االستراتیجیة.

  إن التدخل لیس مجانیا، حیث ھذا التدخل لھ تكلفة، فالقوانین الحكومیة الخاصة بالتغلب على
وانین موضع ا زداد التلوث وتفرض على المؤسسة صرف المالیین لتضع ھذه الق ذ وت لتنفی

 التكالیف بزیادة ھذه القیود.

  رى أن ة ت ھ، فالحكوم ة ل ر المؤسس ة نظ ف عن وجھ وجھة نظر الحكومة لھذا التدخل تختل
ین  دافھا وب ین مصالحھا وأھ وازن ب ن الت ة م ة مقبول ق درج ن تحقی ت م ة إذا تمكن المؤسس

 مصالح وأھداف المجتمع سوف تشكو من تدخل الحكومة.

 لدیموغرافیةرابعا: العوامل ا
ة،  ي للمؤسس ي المحیط الكل ؤثرة ف ل الم ن العوام ر م امال آخ كاني ع ب الس ر الترتی ر تغی یعتب
والذي ترتب علیھ وجود فرص وتھدیدات، وعلى سبیل المثال، مع تقدم الطفرة من موالید الستینات 

نھم  را م ھ كثی ة، إذ اتج دات محتمل ة وتھدی رص مواتی ق ف ى خل ك إل د في السن، فقد أدى ذل ان عق إب
ة ألول  الثمانینات إلى الزواج، األمر الذي ترتب علیھ حدوث ثورة في الطلب على األجھزة المنزلی
مرة، وقد اتجھت المؤسسات االستفادة من نتائج ھذه الثورة في الطلب على آالت الغسیل والمجففات 

غار  وغساالت األطباق وما شابھ ذلك، أما الوجھ الثاني من العملة فھي الصناعات ى ص الموجھة إل
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 الداخلون المحتملون

المنافسون 
 في الصناعة

 

 البدائـــل
 

المورد المشترون
 ین

ة  الل السنوات القلیل ي حجم وقاعدة مستھلكیھا خ دھورا ف ھدت ت ي ش السن، مثل صناعة اللعب الت
  .  1الماضیة

  "الصناعة/التنافسي  "الفرع الثاني: المحیط الخاص 

لوكاتھا  ات وس ى المؤسس ي عل ارجي الكل یط الخ وى المح ح لق أثیر الواض ن الت الرغم م ب
ى االستراتیجیة في اإلط را عل أثیر مباش ا ت ي الصناعة لھ ر ف وى األكث ة الق ار العام، إال أن مجموع

ارجي  وى المحیط الخ ین ق لة ب ع حدود فاص ا أن وض ي الصناعة، علم ة وف طة المؤسس ع أنش جمی
دائم  ائم وال ل الق الكلي وبین قوى الصناعة وقوى التنافس لیس باألمر السھل، بسبب التداخل والتفاع

ا القول بأن تأثیرات العوامل الخارجیة الكلیة على المؤسسات تتصف بالعمومیة، بینھما، ولكن یمكنن
درھا  ي تص ة الت وانین العام ال الق بیل المث ى س ا، فعل دا م ى ح اویة إل درجات متس ون ب اد تك وتك
الحكومات، تشمل دائما جمیع الصناعات والمنظمات دون استثناء أیة صناعة معینة أو أي قطاع أو 

ط معین، فالتأثیر في مثل تلك الحاالت یكون بدرجات متساویة على المؤسسات، في أي ممارسة نشا
د  ى المؤسسات، فق ر متساویة عل افس غی وى التن ة الصناعة وق وى بیئ ل وق حین یكون تأثیر عوام

دئیا " ا مب ا طورھ ر كم كل كبی وى بش ك الق لوك بعض المؤسسات بتل أثر س "، Michael  Porterیت
  .   2سسات یكون التأثیر علیھا محدوداوالبعض اآلخر من المؤ

  ): المحیط الخاص ( الصناعة/التنافسي ) 12 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

Source: Michael Porter, L'Avantage Concurrentiel, OP cit, P16. 
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  أوال: تھدیدات المنافسون الجدد ( المحتملین ) إلى الصناعة

رى سوف تتجھ ربحیة المؤسسة إلى أن تكون أع ام المؤسسات األخ ات أم دما توجد عقب لى عن
ا تضیف  ة الصناعة ألنھ ن ربحی تمنعھا من دخول الصناعة. یمكن أن تخفض المؤسسات الوافدة م
طاقة إنتاجیة جدیدة، وتستطیع أن تنال من مراكز حصة المؤسسات القائمة في السوق. ولكي تحبط 

  :1جز أمام الدخول من أھمھاالمؤسسات القائمة تھدیدات الوافدین الجدد تضع حوا

 .متطلبات رأس المال 

 .اقتصادیات الحجم 

 .تمییز المنتج 

 .تحویل التكالیف 

 .ھویة العالمة التجاریة 

 .سھولة الحصول على قنوات التوزیع 

  البدیلة المنتجات ثانیا: تھدیدات

تراتیجي للمؤس اح االس د النج ث یعتم ة، حی ات البدیل ي المنتج ل ف ر یتمث د آخ ر تھدی ة ویظھ س
د  ن التھدی ة، ولك دمھا المؤسس ي تق ات الت ة للمنتج ات بدیل وفر منتج ى ت ة عل ة أو كلی ورة جزئی بص
ل،  ابھة أو أفض ة مش ات بنوعی دیم المنتج تطاعة تق ا اس ة إذا م ات البدیل ھ المنتج ذي تمثل ي ال الحقیق

  .2وبكلفة أقل وبأسعار أقل من األسعار المطروحة من قبل المؤسسات الحالیة

  التفاوض على المشترون/المستھلكین ةثالثا: قدر

ي على الصناعة من خالل قدرتھم على  یؤثر المشترون ر یحدث ف عار وأي تغیی یض األس تخف
ة.  ي المؤسس ة ف ویقیة المتبع الیب التس ودة واألس عر والج ى الس آخر عل كل أو ب ؤثر بش ترین ی المش

  :3ویكون المشترون في موقف قوة في ظل الحاالت التالیة

  درایة كاملة بالسلعة أو الخدمة.للمشترین 

 .احتمال تكامل الخلفي بإنتاج السلعة نفسھا 

 .وجود بدائل للسلع/الخدمات 

 .تجانس السلع/الخدمات 
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 .ارتفاع درجة حساسیة الطلب للتغییر في أسعار السلع/الخدمات 

  التفاوض على الموردین رابعا: قدرة

ق ترین ینطب بیة للمش وة النس ى الق ق عل ا ینطب ل م ذا  إن ك ي ھ وردین ف بیة للم وة النس ى الق عل
من  النموذج، إن الموردین لیسوا فقط جھات التي تورد المؤسسة بالمواد الخام وقطع الغیار بل یتض
ھیالت  الل التس ن خ ا م ي تحتاجھ األموال الت ة ب ا المؤسس ي تزودھ وك الت ة والبن المؤسسات المالی

تزداد في الحاالت التي یكونون فیھا على اطالع المالیة المختلفة. وبصورة عامة فإن قوة الموردین 
زداد  وتھم ت ا أن ق عفھا. كم اط ض ة تفصیلیة بنق ى معرف ة وعل ة الداخلی ى أوضاع المؤسس اف عل ك
ین  افس ب توى التن ون مس دما یك دة وعن ة واح ن مؤسس ر م د ألكث دمات التزوی ون بخ دما یقوم عن

و دخول أس د ب ر التھدی ل، ویعتب ة قلی نفس الخدم وردین ل ر الم ة أكث ل المؤسس ن قب وردین م اق الم
  .  1الوسائل فاعلة في التقلیل من قوتھم

  "القطاع  تنافسیة "الحالیین  المتنافسین بین خامسا: التنافس

ة  ؤثر كثاف ن أن ت ة الصناعة. یمك ة وربحی كثافة المنافسة في صناعة ما محدد مھم لمدى جاذبی
ع، وجاذبی لوكات المنافسة على تكالیف الموردین، التوزی ى س رة عل ؤثر مباش م ت ن ث الء، وم ة العم

ة  ناعة، نتیج ة الص ل جاذبی ة، تق د المنافس ع تزای ة. م ى الربحی الي عل تراتیجیة وبالت ة االس المؤسس
  :2الخصومة بین المنافسین وتنخفض ربحیة الصناعة عندما

 .ال یكون للصناعة قیادة واضحة 

 .المنافسون في الصناعة كثرون 

 ل تكالیف ثابتة مرتفعة.یعمل المنافسون في ظ 

 .یواجھ المنافسون حواجز خروج عالیة 

 .لدى المتنافسون فرصة صغیرة لتمیز عروضھم 

  .تعاني الصناعة من تالشي النمو 
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  المطلب الثالث: السیاسات االستراتیجیة للمؤسسة في الصناعة والعوامل المؤثرة فیھا

ؤسسة في الصناعة والعوامل المؤثرة في ھذا المطلب سنتطرق للسیاسات االستراتیجیة للم في
   ھتھ االستراتیجیات التي تتبعھا في القطاع ككل.

  الفرع األول: السیاسات االستراتیجیة للمؤسسة في الصناعة

ا،   ھ منتجاتھ ع فی ذي تبی وق ال ل س ب ك ك حس ا وذل یم أرباحھ ى تعظ ا إل ة دائم ل المؤسس تعم
تریات ا ة مش د كمی ي تحدی وق ف ة الس دخل نوعی ي وتت عار الت د األس ي تحدی ا وف ة ومبیعاتھ لمؤسس

ة  ات المتوقع تستطیع تحمیلھا للمستھلك ونوعیة السوق تنعكس بطریق مباشر على شكل دالة المبیع
  للمؤسسة أي منحنى الطلب كما تراه ومن ثم دالة اإلیراد الكلي.

ة یمكن تقسیم السوق تبعا لدرجة المنافسة السائدة فیما بین البائعین والتي تع ة المؤسس س أھمی ك
ار  ام، احتك ار الت ة أو الصافیة، االحتك ة الكامل ي: المنافس كال ھ ة أش ى أربع ھ، إل بالنسبة للسوق كل

ة حتكاریة فسیتم التطرق لذلك الحقا. القلة، المنافسة اال حیث یختلف سلوك االستراتیجي لكل مؤسس
دة وك ة بحسب طبیعة السوق والتي من شأنھا تحد من دخول مؤسسات جدی ى المنافس ذا القضاء عل

ات  ذه السیاس م ھ ین أھ ن ب وق، وم ي الس ة ف ذا الحرك روج وك دخول والخ ق ال ع عوائ ك بوض وذل
  السلوكیة ما یلي:

  : المزایا المطلقة للتكالیفأوال

اج أي مستوى م ى إنت ة عل اج تتصل العوائق التكلیفیة المطلقة بمقدرة المؤسسات القائم ن اإلنت
ون  ھبتكلفة أقل عما تستطیع د یك ثال ق ة، فم ا ألسباب مختلف المؤسسات الداخلة، وقد تنشأ ھذه المزای

وفرة للمؤسسات  ك المت بة لتل ل بالنس ة أفض ات إنتاجی ى تقنی د أو السیطرة عل ة الی للمؤسسات القائم
الداخلة، كحق اختراع أساسي، أو أن تمتلك المؤسسة القائمة موارد أفضل، بما في ذلك من كفاءات 

ذل ة، ك ھ إداری ا تدفع ة بم وارد مقارن ى للم عار أعل ع أس دة دف ات الجدی ى المؤسس تم عل د یتح ك فق
  .1بالمؤسسات القائمة

  :في أجل الطویل للمؤسسة القائمةالثابتة  تكالیف اإلنتاجیةوالشكل التالي یوضح 
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  ): منحنى تكالیف اإلنتاجیة الثابتة في أجل الطویل 13 الشكل رقم (
                                                                                              P    ( السعر )             

    

                                                                           
               LAC2                                      a                                   P2 

LAC1                                                   b                                  P1  

               (D)  
       

   Q                                        X                                     0( الكمیة )            
  .130، ص مرجع سابقكالرك، روجر  المصدر:

  
D       .منحنى طلب السوق للسلعة ما =  

Q        .الحد األدنى للحجم األمثل =  

P1      = سعر المؤسسة القائمة.  

P2        =سعر المؤسسة الداخلة.  

X         =كمیة اإلنتاج التوازنیة.  

LAC1   .متوسط التكلفة في األجل الطویل للمؤسسة القائمة =  

LAC2  داخلة ( الجدیدة )= متوسط التكلفة في األجل الطویل للمؤسسة ال .  

  

ة  ون المؤسسات الداخل ل، تك ل الطوی ي األج ة ف ة الثابت الیف اإلنتاجی في حالة المبسطة للتك
ة  ( LAC2 ) منحنى الیف للمؤسسات القائم ى التك ى منحن ع أعل رض أن ( LAC1 )الذي یق ث نفت ، حی

د المؤسسات الداخلة تتوقع  ون الح دخول. إذا، یك ل ال عارھا قب ى أس أن تحافظ المؤسسات القائمة عل
و  دخول ھ د لل ل مساویة ( P2 )األقصى للسعر الح ل الطوی ي األج ة ف ر العادی اح غی ون األرب ، وتك

بھذه الصناعة. في ھذه الحالة البسیطة یكون شرط الدخول للصناعة مساویا  ( P1 P2 ab )للمساحة 
  :1مطلقة التناسبیة للمؤسسات القائمة ھيللمیزة التكلفیة ال

  

  =  
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  : اقتصادیات الحجم ( وفرات الحجم )ثانیا

اتج الحدي  تم تعریف اقتصادیات الحجم على أنھا " انخفاض متوسط التكلفة نتیجة زیادة في الن
و ث اقتصادیات الحجم یك ة "، حی ر مادی ة أو غی ت مادی ل، سواء كان لوك للعم ى س أثیر عل ا ت ن لھ

ادة  الل زی ة من خ الیف المؤسس ن تك المؤسسات في الصناعة والمنافسة داخل السوق، حیث تقلل م
  .1اإلنتاج في مرحلة ما ( مرونة التكالیف النسبیة لإلنتاج أقل من الواحد )

  ): منحنى متوسط التكلفة في األجل الطویل 14 الشكل رقم (

  
  

  
  

  
  
  

  

  
  
  

  
  

  
  .133، ص مرجع سابق ،كالرك روجر المصدر:

  
ى  ى إل فء أو أعل من خالل المنحنى نجد بأنھ إذا دخلت مؤسسة جدیدة بالحد األدنى لإلنتاج الك
ي  ذلك ف ل أن تتسبب ب ن المحتم اج الصناعة وم ادة إنت ي زی ة ف ة معنوی ھم بدرج الصناعة، فإنھ تس

ن جھ ل من خفض كبیر في سعر السوق، وربما إلى أقل من تكلفة الوحدة، وم ت بأق ر إذا دخل ة أخ
ة  Q1الحد األدنى لإلنتاج األمثل (  رض أن المؤسسات القائم الیف. وبف )، فستعاني من أضرار التك

ا  Q1تنتج عند (  ) أو أعلى، فمرة أخرى ربما تمني بالخسارة، وسوف تجد المؤسسات القائمة طریق
ن ( ى م عر أعل ع الس راء أي مؤس P1 لرف ل دون إغ دى الطوی ي الم ى ) ف دخول إل دة بال ات جدی س

  السوق. 

ل  دى الطوی ي الم ھ ف من خالل ھذا تعتبر اقتصادیات الحجم سالح لدى المؤسسة كسلوك تنتھج
ورات الحجم من أجل إعاقة دخول منافسین جدد إلى السوق،  دة وف ن فائ ي وتكم ن  ف ا م ا تمكنھ أنھ

ن ال ذه مستھلكینالوصول إلى أسواق أكبر عن طریق توفیر سلعتھا إلى عدد أكبر م یس ھ ن ل ، ولك
ذا ا، حیث أن السوقإلى  للمؤسسة الداخلةھي الحال بالنسبة  ألمور في الواقع ال تجري دائما على ھ
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ث النحو،  ذه الحی ر ھ ةتجب ى  مؤسس اجعل اد حجم  إنت ع ازدی ة م عر القطع دة لس ة متزای لع بتكلف الس
  .1اإلنتاج مثل نظیراتھا من المؤسسات القائمة

  ییز المنتجات: مزایا تمثالثا

في سوق یتسم بتمییز المنتجات، قد تكون للمؤسسات القائمة میزات على المؤسسات الجدیدة 
الداخلة نتیجة لتفضیالت المستھلكین التي تنتجھا تلك المؤسسات، وقد تحدث ھذه التفضیالت في 

حمایة  بعض األحیان بسبب ما تملكھ المؤسسات القائمة دون غیرھا من تصمیمات أفضل من خالل
حق االختراع، ولكن حتى في الحاالت التي یمكن فیھا عملیا تقلید السلع المنتجة من حیث النوعیة 
والتصمیم، فقد تظل للمؤسسات القائمة میزة ثقة المستھلكین. في ھذه الظروف قد تتمكن المؤسسات 

ى الدخول القائمة من البیع عند سعر یزید على تكلفة الوحدة دون إغراء مؤسسات جدیدة عل
  .2للصناعة

حد الجوانب الرئیسة المؤثرة على ھیكل الصناعة، كما أنھ یعتبر یعتبر التمیز في المنتجات أ
من عوائق الدخول إلى الصناعة، فیعتبر تمیز صنف السلعة المنتجة والتنویع والتجدید في المنتجات 

لتي تحد أو تقلل من من جانب المشروعات أو المؤسسات الموجودة في الصناعة من العقبات ا
دخول مؤسسات جدیدة للصناعة، ألنھا ال تستطیع منافسة المؤسسات القدیمة التي تنتج تلك 
األصناف المتمیزة من السلعة وتعبر الدعایة واإلعالن أحد الوسائل الھامة التي تلجأ إلیھا 

مظھرھا، أو طریقة المؤسسات إلقناع المستھلكین بتمیز السلعة المنتجة سواء من حیث نوعیتھا أو 
استخدامھا أو خدمات الصیانة المقدمة إلى المستھلك بعد شراءه للسلعة ... إلخ. وبالتالي یكون من 
الصعب على المؤسسات الجدیدة دخول الصناعة وھذا یعتبر أحد عوائق الدخول للصناعة وواحد 

  .  3عةمن العوامل األساسیة المحددة لسلوكات االستراتیجیة المؤسسات في الصنا
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  ): منحى تمییز المنتجات 15 الشكل رقم (

                                                         
  .138، ص مرجع سابقروجر كالرك،  المصدر:

  
ا (  ى طلبھ ام منحن ن ا D1لنفترض أن المؤسسات القائمة لھا احتكار ت ل م لمؤسسات )، وأن لك

ة (  طة الثابت الیف المتوس زة  LACالقائمة والداخلة نفس منحنى التك ة می ة القائم ان للمؤسس و ك )، فل
د  افس الجدی ى للمن ال تبق الیف ف ط التك ن متوس ى م عر أعل ا وضع س ة، فبإمكانھ تمیز السلعة المنتج

ر بدخولھا، إذن إذا فرصة للربح تغریھ بالدخول. وبفرض أن المؤسسة الداخلة تتوقع أال یتغیر السع
عر (  ة الس عت المؤسسات القائم و (  P2وض ة ھ ة الداخل ب المؤسس ى طل ان منحن ا  D2)، ك )، بینم

)، یكون الحد األعلى للسعر للدخول  D3) للمؤسسة الداخلة بطلب أعلى (  P3یسمح السعر األعلى ( 
د )، ال یمك D2)، وذلك ألن المؤسسة المتوقع دخولھا وبالطلب (  P2ھو (  ا عن ق أرباحھ ا أن تحق نھ

  . 1أي مستوى لإلنتاج
  2"افتراس السعر ": سیاسة التسعیر رابعا

عر  ث ال یشجع الس ً تلجأ المؤسسات الموجودة في الصناعة إلى تخفیض سعر السلعة بحی أحیانا
عر  راس الس ة افت ً قد یتبعون سیاس المنخفض المؤسسات الجدیدة على الدخول إلى الصناعة، وأحیانا

ت حیث ی كل مؤق كون السعر اقل من أو مساوي للتكلفة الوحدة المنتجة وقد یتعرضون للخسارة بش
ع  ى رف ون إل د یلجئ ك ق د ذل ي الصناعة. وبع م ف وذلك بھدف منع دخول مؤسسات جدیدة منافسة لھ

  السعر مرة أخرى واستغالل أوضاعھم االحتكاریة. 

دى القصیر م ي الم ل ھذه االستراتیجیة تنطوي على خسائر ف ي األج ب ف ق مكاس ل تحقی ن أج
ى منافسیھا ؟  راءات للقضاء عل اذ إج ة اتخ ى المؤسس ب عل الطویل، من خالل ھذا نسأل: كیف یج
الجواب بسیط: یجب علیھا أن تقنع منافسیھا أنھا مستعدة لعرض أسعار أقل من تكلفة اإلنتاج مقارنة 

نجح  مع منافسیھا، والمحافظة على ھذا المستوى حتى مغادرة السوق. یمكن لھذه االستراتیجیة أن ت
ي  عر منافسیھا، وف إال إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة على ھذا المستوى وقتا أطول من س
ة  ى المحافظ ة عل الكثیر من األحیان، فإن المؤسسة ال یوجد لدیھا وسیلة إلقناع منافسیھا بأنھا عازم
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الزم للقضاء ت ال ن الوق ى المنافسین،  على مستوى األسعار أكثر م تم القضاء عل دما ی ا. وعن علیھ
عر  ات الس ى ثب فھي ال تزال تواجھ خطر دخول مؤسسات جدیدة، مما تظھر المؤسسة المحافظة عل

  المنخفض إلى مستویات االحتكار لردع الدخول.

  : الطاقة الفائضةخامسا

م السوق الحالي بحیث في بعض الحاالت تقدم المؤسسة القائمة على إقامة طاقة إنتاجیة أكبر من حج
كل ، ویمكن توضیح ھئضة كعائق للدخول أي مؤسسة جدیدةتحتفظ بطاقة فا ذه الفكرة باستخدام الش

    :التالي

  : الطاقة الفائضة) 16 (الشكل 
          

  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

التجارة جامعة ، كلیة االقتصاد صناعي " بین النظریة والتطبیق "عبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  المصدر:
  .62ص،1995اإلسكندریة، مصر، 
  

A     .نقطة توازن المؤسسة المحتكرة =  

LMC= .التكلفة الحدیة في األجل الطویل  

MR  .اإلیراد الحدي في األجل الطویل =  

دارھا (  ة مق )  Qفإذا افترضنا أن ھناك مؤسسة واحدة تسیطر على الصناعة وتقیم طاقة إنتاجی
اح : (  Aالعادیة تعمل عند النقطة ( غیر أنھا في الظروف   = MC)حیث یتحقق شرط تعظیم األرب

MR  )ة تج الكمی ة تن ذه الحال ي ھ عر ( Q1 ) ، فف د الس ا عن ة  P1)، وتبیعھ م تحتفظ بالطاق ن ث )، وم
ة  Q1)  ،( Qالفائضة  ة المحتمل ل المؤسس ن قب ، وإذا ما شعرت المؤسسة القائمة بأن ھناك تھدیدا م

عر Q1, Qل فإنھا تبادر بتشغیل الطاقة الفائضة (ترغب في الدخو ي س اض ف ) مؤدیة بذلك إلى انخف
ة  P2إلى  P1السوق من (  ) وھو سعر یساوي أدنى مستوى لمتوسط التكلفة الكلیة . وتكون المؤسس
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دخل  دة أن ت ة جدی ا أرادت أي مؤسس إذا م القائمة بذلك قد أغلقت السوق أمام أي مؤسسة محتملة. ف
) إلى مستوى  P2فإن ھذا من شأنھ أن یخفض ثمن من (  )Q،  Q2  (بیع أي كمیة ولتكن الصناعة لت

طة (  ة المتوس ى تكلف ن أدن ل م ائر  P3أق دة خس ة الجدی ق المؤسس أنھ أن تحق ن ش ذي م ر ال ) األم
 .1فادحة

  الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في السلوك االستراتیجي للمؤسسة في الصناعة

سسات الحدیثة في الصناعة تتأثر في سلوكاتھا االستراتیجیة في السوق بعدة بالرغم من أن المؤ
ل ا )، عوامل واعتبارات منھا االقتصادیة وغیر اقتصادیة ( كالعوام ة وغیرھ  السیاسیة واالجتماعی

  أھم العوامل االقتصادیة في اآلتي:بین تمییز ال ویمكن

  2: ھیكل الصناعةأوال

ي لیس في اإلمكان الحكم مباشرة  من خالل قیاس درجة التركیز على طبیعة المنافسة السائدة ف
دلنا  ا ت ل الصناعة، كم ن ھیك ام م ب ھ ي صورة لجان السوق. فدرجة التركز ما ھي إال مؤشر یعط
ي  ور ف ات األم ى مجری على بعض الحاالت التي یمكن أن تسود فیھا سیطرة بعض المؤسسات عل

ي الصناعة  األسواق. وما لم نعلم مزیدا من المعلومات ز ف ي مستوى الترك ؤثرة ف ل الم عن العوام
كعوائق الدخول إلى الصناعة أو درجة التمییز في المنتجات فإن المعالم األساسیة للسوق التي تعمل 
فیھا المؤسسات تظل غیر مكتملة. فسیطرة المؤسسة الوحیدة في صناعة معینة والتي توحي بوجود 

ر التام سوف ال تظل طاغیة إذا لم تستطیع المؤسسة المحافظة تركز تام ومن ثم سیادة سوق االحتكا
الیف  یض تك ك بتخف ان ذل على مركزھا الوحید ومقارنة دخول مؤسسات جدیدة إلى السوق سواء ك

  اإلنتاج أو المزایا المطلقة لتكلفة إلنتاج أو التمییز في المنتجات أو غیرھا.

د ات إضافیة عن أھ ي كذلك فإننا قد نحتاج إلى معلوم ا ف ى تحقیقھ عى إل ي تس ة الت اف المؤسس
ي  ین المؤسسات ف ادل ب اد والتب دى االعتم ى م نشاطھا اإلنتاجي أو حجم الطلب ومرونتھ عالوة عل
لوك  ع س ى توق درتنا عل زداد مستوى ق ي ی ة لك عیریة أو اإلنتاجی سلوكھا أو استقاللیة سیاساتھا التس

ل الصناع إن ھیك ة ف فة عام ي الصناعة. بص روف المؤسسات ف ة عن ظ ات اآلتی دنا بالمعلوم ة یم
  السوق التي تعمل في ظلھا المؤسسة والتي تعتبر من جملة العوامل المؤثرة في سلوك المؤسسات:

 .عدد المؤسسات في الصناعة 

 .التوزیع النسبي للحجم الكلي للصناعة بین المؤسسات القائمة باإلنتاج فیھا 

  الصناعة وكثافة ھذه العوائق.مدى وجود عوائق ضد دخول مؤسسات جدیدة إلى 

 .درجة التمییز في منتجات المؤسسات في الصناعة 
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  : أحوال الطلبثانیا

إن أحوال الطلب یعتبر مؤثرا آخرا لقوة المنافسة بین المؤسسات القائمة وبالتالي یؤثر بصورة 
طة المستھلكین  مباشرة على سلوكاتھا االستراتیجیة التي تنتھجھا في الصناعة. إن نمو الطلب بواس

ى  ؤدي إل د ت دامى ق ا المستھلكین الق وم بھ ي یق ( المشترون ) الجدد أو عملیات الشراء اإلضافیة الت
ى  ؤدي إل امي ی ب المتن ن التوسع. إن الطل د م ة لمزی ة الفرص الل تھیئ ة من خ تخفیف حدة المنافس

ا ن المبیع دا م ق مزی ن أن تحق ال تخفیض حدة المنافسة، نظرا ألن كل المؤسسات یمك ت دون أن تن
  .1إحداھا من حصص سوق اآلخرین، ویترتب على ذلك تحقیق أرباح عالیة للجمیع

كما أن مرونة الطلب السعریة كعالقة بین التغیرات في الطلب على السلعة والتغیرات في سعر 
م  ن ث ة الصناعیة وم ھ المؤسس ي ظل ل ف ي تعم وع السوق الت كیل ن السلعة تعد عامال حاسما في تش

تھ الن سیاس ا ( اإلع م مبیعاتھ ة وحج ة نوعی ة بتنمی ات المتعلق ة أو السیاس عیریة واإلنتاجی ا التس
  2واإلشھار ) وبالتالي على سلوكاتھا في تلك الصناعة.

  3: أھداف المؤسسةثالثا

ا، ول إلیھ وب الوص تقبلیة المرغ ة المس ن الحال ارة ع ھ عب دف بأن رف الھ اول  یع ي تح والت
رف " ا، ویع ة تحقیقھ ة Ansoffالمؤسس ات الخاص ة العملی اس لمردودی ارة عن قی ھ عب دف بأن " الھ

ل  ي األج ھ ف ة تحقیق عى المؤسس ذي تس ل ال بواسطة تحویل الموارد. ویعرف الھدف كذلك بأنھ األم
ة  اوض ومخطط ة للتف ون قابل ب أن تك ا یج ز بكونھ ھ. وتتمی ة تحقیق د المؤسس ا تری ل أي م الطوی

على طبیعة واتجاه سلوك المؤسسة في األجل الطویل ومستوى ومحددة قابلة للتحقیق وبالتالي تؤثر 
  أدائھا.

ث  ن حی ة )، أو م ة، وظیفی ا ( أساسیة، فرعی ث طبیعتھ ولألھداف عدة مستویات سواء من حی
ة سواء  ة المؤسس ر عن طموح ومھم داف تعبی ل )، فاألھ أبعادھا ( قصیرة، متوسطة، طویلة األج

ق وبالتالي البحث عن االستراتیجیات التي تجعلھا متفوقة على البقاء أو التوسع أو السیطرة في السو
  منافسیھا من خالل تحقیق الھدف الرئیسي لھا أال وھو أقصى ربح ممكن.

  : سلوك المؤسسة اتجاه المؤسسات األخرى رابعا

لوك   ر والس ق التفكی ب منط ة ل ل المنافس تراتیجیيتمث ازع  االس دام تن ة، إذ أن احت للمؤسس
وقی ص الس د الحص ا ض اور بھ ي تن ول الت یغ والحل اد الص ى إیج ة إل ي للمؤسس دافع الحقیق و ال ة ھ

د أن  ي تری ة الت م المكان تمراریتھا أوال ث تحفظ اس ناعة ل ي الص ائمین ف دد أم الق واء الج یھا س منافس
ا  ر حتم لوك االستراتیجي یم ي أو مجال الس إدراك المجال التنافس ھ ف ا، وعلی تحتلھا في السوق ثانی

  .    4ناعة والتصورات االستراتیجیة عنھا ثم فھم القوى المؤثرة فیھابفھم الص

                                                             
  .143، ص مرجع سابقشارلز وجاریث جونز،  1
  .128، 127، ص ص مرجع سابق بامخرمة أحمد سعید، 2
  17ص  ،مرجع سابقاني محمد رشدي، سلط 3
  .56، ص مرجع سابق مزھودة عبد الملیك ، 4



عیریة  حیث تبرز أھمیة سلوك المؤسسات األخرى في الصناعة في التأثیر على السیاسات التس
ذا  لمؤسسة معینة في الصناعة عندما یكون سوق الصناعة من نوع منافسة القلة، فطبیعة المالمح ھ

ة أن تأخذ السوق خاصة عندما یكون م ن النوع غیر التمییزي (تجانس السلع) تفرض على المؤسس
اتھا  ار سیاس دما تخت ار عن ي االعتب وق ف ي الس ة ف رى المنافس ات األخ ع للمؤسس لوك المتوق الس
عر  ي س ر ف ة إزاء التغی اج المؤسسات المنافس ة إنت ى مرون أثیر عل ذا الت دى ھ د م التسعیریة. ویعتم

  .  1فسة من سوق السلعةالمؤسسة وحصة المؤسسات المنا
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  االستراتیجیات السلوكیة للمؤسسات في األسواقالمبحث الثالث: 

ن المؤسسات  ل م ؤثر وجود عدد قلی دى ی من األمور الھامة في االقتصاد أن نعرف إلى أي م
كذلك تھتم األبحاث  الكبیرة على مجریات األمور في السوق، وبالذات على مدى سیادة المنافسة فیھ.

ة عن استحواذ عدد  وة االقتصادیة الناتج ز الق االقتصادیة الحدیثة بدراسة اآلثار المترتبة عن تركی
ل االقتصادیة  ي الھیاك ي تحدث ف المتغیرات الت ة ضخمة. ف قلیل من المؤسسات على طاقات إنتاجی

  لوك المؤسسات في األسواق.تنتج عن المتغیرات التي تحدث في التركیز وما یتبعھا من تغیر في س

ذلك  ا، وك ة فیھ ة المنافس واق ودرج یم األس ة تنظ نتطرق لكیفی ث س ذا المبح ي ھ اط وف أنم
ة ة المنافس ب طبیع ي الصناعة بحس ى  استراتیجیات السلوكیة للمؤسسات ف اط استراتیجیات وإل أنم

  .السلوكیة للمؤسسات في الصناعة بحسب طبیعة المنافسة

  سوق ودرجة المنافسةألاتنظیم المطلب األول: 

ل الصناعة والسوق  ي ھیك ؤثر ف ة وت من خالل السیاسات االقتصادیة التي تنتھجھا الدول
ي سبیل تحسین وتطویر  ا ف ة، تستطیع أن تلعب دورا ھام دات اإلنتاجی ككل وكذا سلوك وح
ن  ن م در ممك ر ق ق أكب ى تحقی ك إل ؤدي ذل ث ی ة بحی دات اإلنتاجی ادي للوح األداء االقتص

  ھیة االقتصادیة للمجتمع.الرفا

  األسواق ودرجة المنافسة الفرع األول:

  تعریف السوقأوال: 

ون  ات...) تك راد والمؤسس ر واألف ادیة ( األس ات االقتص ان " أو المجموع و " المك وق ھ الس
دمات أو  ات أو الخ ن الممتلك واع م ض أن ع بع تري أو یبی رء أن یش ن الم ث یمك ة، بحی مرتبط

ى . ویعرف الس1المنتجات ب عل رض والطل ة للع وق بالشكل األساسي فیما یتعلق بالخصائص العام
اج، و ل اإلنت ن عوام امال م ة أو ع لعة أو خدم ة أوالس لعة أو الخدم ذه الخصائص للس ن  ھ عامال م

راء  ان الش روف ومك اریخ وظ ھ وت عوامل اإلنتاج ھي: طبیعة السلعة أو الخدمة أو عامال، ونوعیت
د مارشال "  والبیع. وھذا التعریف یتفق ف ألفری ى  1920مع تعری تنادا إل رف السوق اس ذي یع " ال

  .2نوع الملكیة والمناطق الجغرافیة، لكنھ اعتبر وجود سعر واحد لكي یتمیز بھ

ع  ان یجتم ة مك ة الجاری ي اللغ وق ف ة فالس ي لغ ا ف ة، أم لعة معین ترون لس ائعون والمش ھ الب ی
ا ین الب ة ب لة منتظم ام ص ھ قی رة، االقتصاد فیقصد ب ر مباش رة أو غی ئعین والمشترین بصورة مباش

ف  ذا تختل ا. وھك لعة عرضا وطلب ره للس ذي یحدده غی عر ال لسلعة معینة بحیث یتأثر كل منھم بالس
ي  السوق في معناھا االقتصادي عن معناھا العادي المألوف. فعامل المكان لیس ھو المحور األساس

ذا لنطاق السوق، إنما العامل الرئیسي المحدد ل ائعین والمشترین، ول ین الب ة االتصال ب و إمكانی ھ ھ
  فتقدم وسائل المواصالت لعب دورا كبیرا في توسیع نطاق السوق.

                                                             
1 Karine Chapelle, Économie industrielle, Edition Vuibert, Paris ,France, 2008, P, 6 
2 idem, P 9. 



وھكذا یكون مدلول السوق في لغة االقتصاد واسعا جدا، فلم یعد ینظر إلیھ باعتباره مكانا معینا  
ة ) ببائعھ لعة الواحدة ( المتجانس ربط مشتري الس لة ت ھ ص ر بل كون ة نظ ا بوجھ ل منھ أثر ك ا ویت

ین  ي ب ال الشخص ق االتص د طری ي إال عن ي الماض أ ف لة ال تنش ذه الص ت ھ د كان رین. وق  -اآلخ
  .1وھذا ما یبرر ارتباط فكرة السوق بالمكان الواحد –البائعین والمشترین 

  "أشكال السوق  ": طبیعة درجة المنافسة ثانیا

ة ھالسائدة فییمكن تقسیم السوق تبعا لدرجة المنافسة  ة المؤسس س أھمی ا بین البائعین والتي تعك
  بالنسبة للسوق كلھ، إلى أربعة أشكال ھي:

 .( Pure competition )المنافسة الكاملة أو الصافیة  -1

 .( Monopoly )االحتكار التام  -2

 .( Oligopoly )احتكار القلة   -3

  .( Monopolistic Competition )المنافسة االحتكاریة  -4

 " Pure competition " الكاملة أو الصافیة المنافسة )1

  :2تتوافر حالة المنافسة الكاملة بالنسبة لسلعة معینة إذا تحققت الشروط التالیة

ون كثرة البائعین والمشترین:  -  أ لیس المراد ھنا عدد معین باألرقام، ولكن المقصود بھ أن یك
ى  عدد البائعین والمشترین كبیرا جدا بحیث ال یؤثر نشاط أحدھم في البیع أو في الشراء عل

 الصفقات األخرى التي یعقدھا غیره، أو على األسعار التي تعقد بھا ھذه الصفقات.

لعة واحدة. تجانس السلع:  -  ب ون س یجب أن تكون السلع المتعامل بھا متجانسة تماما بحیث تك
ة. وب س الحاج ذا ویقصد بالتجانس ھنا إمكانیة حلول أي سلعة محل األخرى في اشباع نف ھ

ي  لعة الت ال یمكن أن تتفاوت في تقدیر المشتري السلعة التي یبیعھا أحد العارضین عن الس
 یبیعھا غیره.

ائعین والمشترین  العلم التام باألسعار السائدة وظروف السوق: -ج ائر الب م س وافر العل ب ت یج
 ا.بالثمن الذي یسود السوق وبسائر الشروط األخرى المتعلقة ببیع السلعة وبشرائھ

اج  حریة تنقل عناصر اإلنتاج: -د روع اإلنت ین ف ھ ب ھ ورأس مال ل عمل ي تنق تج ف إمكانیة كل من
المختلفة وذلك حالة توافر مصلحة لھ. كتحقیقھ لربح أكبر، دون أن یقف في وجھھ أي حائل 

  یمنعھ من ذلك أكان مصدره القانون أو أي جھة أخرى.  
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 " Monopoly "االحتكار التام  )2

  ق احتكار التام إذا توافرت الشروط التالیة:ینشأ سو

 .یوجد تمایز في المنتجات أو الخدمات بالسوق 

 .ال یشعر البائعون بوجود أي منافسة تواجھھم بالسوق  

  " Oligopoly "احتكار القلة  )3

ن  رة م دد كبی ابھة لع ات متش دمون منتج ین یق ن المنافس ل م دد قلی د ع وق نج ذه الس ي ھ ف
رك ن تتح ف  المستھلكین، ول ي موق بعض ف یبقى ال م س ن ث ة، وم ة الكامل ل األسواق نحو المنافس ك

  :1االحتكار، وینشأ ذلك في ظل الشروط التالیة

  ،زین ات الصناعیة والبن ل الكیماوی یوجد بالسوق بعض المنتجات أو الخدمات المتجانسة مث
 وخدمات السفر والسیاحة مثال.

 ن المؤسسات ة م ائعین أو قل ن الب ل م ن المؤسسات  یوجد عدد قلی د م د العدی رة، ویوج الكبی
 المتوسطة والصغیرة الحجم وھي تتبع القادة من المؤسسات الكبیرة.

 .منحنیات الطلب بالنسبة للصناعة غیر مرنة إلى حد ما 

  " Monopolistic Competition "المنافسة االحتكاریة  )4

فات سوق تعرف المنافسة االحتكاریة بأنھا ذلك الشكل من أشكال السوق الذي  یجمع بعض ص
المنافسة التامة وبعض صفات سوق االحتكار التام، فھي تشبھ سوق المنافسة التامة من حیث وجود 
ث اختالف ( عدم تجانس )  ن حی ام م ار الت ة، وتشبھ سوق االحتك ن المنتجین والباع ر م عدد كبی

ا، ولك ي اختص بھ لعة الت اج الس تج ولوحده بإنت ل من د عن سوق المنتجات، بحیث ینفرد ك ا تبتع نھ
تج  ع المن إذا رف لعة، ف ب عن الس ة الطل االحتكار التام ( تختلف معھ ) من حیث ارتفاع درجة مرون
ة  ل حال ر. وبالمث تج آخ ن من لعة م راء س ى ش وا إل ھ، وتحول السعر عدل المستھلكون عن الشراء من

  . 2تخفیض السعر
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  الثاني: تنظیم األسوق الفرع

ات  الھدف من تنظیم األسواق ي إطار آلی ع ف ة المجتم ة االقتصادیة ورفاھی ق الفاعلی و تحقی ھ
ة  ة االقتصادیة واالجتماعی داف التنمی ل أھ ق ك ي لتحقی د ال تكف دھا ق ات وح ذه اآللی ن ھ السوق، لك
ل  ى عم ة عل ود تنظیمی دخل ووضع قی المنشودة وخاصة في الدول النامیة، مما یدعو الحكومات للت

ى المستھلك، عل ى األسواق، عل أثیر عل ق الت ن طری ر ع ر مباش ر أو غی كل مباش ة، بش ى المؤسس
  الطلب، العرض، المنافسة أو التوزیع. 

ر عن  ي صالحھم بغض النظ ي ف ي ھ روف األسواق الت ن للنافسین أن یستغلون ظ حیث یمك
ذه  ل ھ ین. إن مث رف المنافس ن ط ھ م رض علی ا تف ا م ي غالب تھلك والت ا المس ي یتحملھ ائج الت النت

عیة  إن الوض عیة ف ذه الوض ل ھ دوث مث ادي ح ة. ولتف روة االجتماعی يء للث ع س ى توزی ؤدي إل ت
ریبة،  رض الض عار، وف ة األس ا: مراقب ن بینھ ة م ائل للمراقب تعمل عدة وس ة تس لطات الحكومی الس

  وتقدیم إعانة.

  : مراقبة األسعار   أوال

ا م ة أرباحھ ل مراقب ا أن تقب ب علیھ ي السوق یج لطات إن المؤسسات المنافسة ف رف الس ن ط
ا  ادة إنتاجھ ى زی الحكومیة عن طریق مراقبة السعر، حیث تستطیع الحكومة أن تجبر المنافسین عل

  والبیع بالسعر أقل من السعر االحتكاري.

  "  Price Ceilling "تحدید حد أعلى للسعر  )1

  الشكل التالي یبین حالة تحدید حد أعلى لسعر سلعة ما:

  حد األعلى للسعر في السوق): تحدید ال 17 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن العكنون، مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدويعمر صخري،  المصدر:
  .34، ص 2001الجزائر، 

P السعر  

P0 

Q0 Q1 Q2 
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 Dمنحنى الطلب  Sمنحنى العرض 

0 

 فائض الطلب

 Qالكمیة 

A 

 

 



  

ون )  P0( فبدون تدخل الحكومة في السوق فإن سعر التوازن یكون  ، ) Q0( وكمیة التوازن تك
)  Q1( فإن المؤسسات ستنتج الكمیة )  P1( دیدھا سعر أعلى وعندما تتدخل الحكومة في السوق بتح

ة  ا المستھلكین فسیطلبون الكمی رق ()  Q2( أم ب Q2 - Q1  والف ائض الطل مى ف  Excess ") یس
Demand " 1.  

   " Price Minimum "تحدید حد أدنى للسعر  )2

  الشكل أدناه یبین ھذه الحالة:

  عر في السوق): تحدید الحد األدنى للس 18 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  .34 ، صمرجع سابقعمر صخري،  المصدر:

  

على التوالي. أما إذا )  Q0و  P0( بدون تدخل الحكومة في السوق فإن سعر وكمیة التوازن ھما 
فإن الكمیة المطلوبة من تلك السلعة عند ذلك )  P1( قامت الحكومة بتحدید حد أدنى لسعر السلعة ما 

ع تصبح  عر المرتف ین ()  Q1( الس رق ب ط والف رض  Q2 - Q1 فق ائض الع مى بف  Excess ") یس
Supply "2 .  
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  : التدخل بمنح دعم حكومي للسلعةثانیا

مح  ا ال یس ة مم روریة مرتفع لع الض في بعض األحیان تجد الحكومة أن تكلفة إنتاج بعض الس
دخل الحكوم ا تت ة، ھن لع بوصولھا إلى الطبقات الشعبیة الفقیرة بأسعار مقبول ذه الس ل ھ ة مث ة بإعان

  :1لتضمن وصولھا إلى تلك الطبقات بأسعار في متناولھا. والشكل التالي یوضح ذلك

  ): التدخل بمنح دعم حكومي للسلعة 19 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .34 ، صمرجع سابقعمر صخري،  المصدر:

  

ب (  ى الطل اطع منحن د تق لعة عن ي سوق الس وازن ف ى  Dیوضح الشكل السابق الت ع منحن ) م
) على التوالي. عند قیام  P0و  Q0) بـ: (  A) وتتحدد كمیة وسعر التوازن عند النقطة (  Sالعرض ( 

ى  ور منحن ك ظھ ى ذل ب عل ة فیترت ل وحدة منتج ت عن ك دار ثاب علة بمق الحكومة بتقدیم الدعم للس
دار )، ویقع أسفلھ بمسافة رأ S) موازیا لمنحنى العرض األصلي (  'Sعرض جدید (  ادل مق سیة تع

) نقطة التوازن الجدیدة بعد الدعم حیث تزید  Bالدعم الخاص بكل وحدة من السلعة. وتمثل النقطة ( 
ى (  Q2الكمیة إلى (  وازن إل عر الت إن (  P1) وینخفض الس ك ف ى ذل دعم  S)، وعل دار ال ل مق ) یمث

  الذي تتحملھ الحكومة. 
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  : فرض الضریبةثالثا

ة وھي تلك الضریبة الم ریبة المفروض ك الض ى ذل ال عل ة. وكمث فروضة على كل وحدة مباع
  :1على البنزین. والشكل التالي یوضح ذلك

  التدخل بفرض الضریبة على السلعة):  20 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  .36 ، صمرجع سابقعمر صخري،  المصدر:

و (  ریبة ھ رض الض ل ف وازن قب اله أن الت كل أع ن الش ظ م رض  Q0و  P0نالح د ف )، وبع
ى الیسار (  S) ینتقل المنحنى العرض (    Tالضریبة ( ن ) و 'S) إل وازن م ة الت ع نقط الي ترتف بالت

)A ) إلى (A' ) وتكون كمیة وسعر التوازن الجدیدة (Q1 ) و (P1  ة اض كمی عر وانخف ) بارتفاع الس
  توازن السوق.    
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  للمؤسسات في الصناعة بحسب طبیعة المنافسةأنماط استراتیجیات السلوكیة : المطلب الثاني

ذا ي ھ ناعة  ف ي الص ات ف لوكیة للمؤسس تراتیجیات الس اط اس ف أنم نتطرق لمختل ب س المطل
   بحسب طبیعة المنافسة سواء كانت تامة التنافس أو احتكار تام أم منافسة احتكاریة أو احتكار القلة.

  " Pure competition "الفرع األول: في سوق المنافسة التامة 

ة  اض درج ل الصناعة بانخف ز ھیك ا تمی دنا أنھ ة لوج ة التام روط المنافس ي ش دا ف ا جی لو تمعن
ة  إن مرون ذلك ف ي المنتجات. ك ز ف التركیز وضآلة عوائق الدخول إلى الصناعة وعدم وجود تمیی

ر عنھ المنتجة في ھذه السوق ھي النھائیة بمعنى أن منحنى الطلب ( الذي یعب1*الطلب على السلعة
منحنى اإلیراد التوسط في الشكل أدناه ) یكون أفقیا األمر یترتب علیھ أن المنتج یستطیع أن یبیع أي 
راد  ط اإلی ا لخ عر مطابق ط الس كمیة یرغب في بیعھا عند السعر الذي یتحدد في السوق، ویصبح خ

  .21الحدي

  ): توازن المؤسسة في األجل الطویل 21 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  
  

  

 .313ص، مرجع سابقنعمة هللا نجیب إبراھیم،  :المصدر

LMC.التكلفة الحدیة في األجل الطویل :  

   ACمتوسط التكلفة في األجل القصیر :  
الیف  في الفترة الطویلة تصبح عوامل اإلنتاج متغیرة ومن ثم تختفي التكالیف الثابتة وتصبح تك

ط ات متوس ي  اإلنتاج كلھا متغیرة، ومعنى ذلك أن تصبح منحنی رة واحدة ف ة والمتغی الیف الكلی التك
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اج  الفترة الطویلة. وتعرف الصناعة كذلك بأنھا تمثل جمیع المؤسسات اإلنتاجیة التي تشترك في إنت
  .1سلعة واحدة، على أن تكون جمیع ھذه المؤسسات متجانسة أي متماثلة من وجھة نظر مستھلكیھا

عر یساوي  یتحقق التوازن في األجل الطویل بالنسبة للمؤسسة ا الس ون فیھ ي یك ة الت عند النقط
أدنى التكالیف المتوسطة في الفترة الطویلة، وفي ھذه النقطة یصبح أدنى متوسط التكالیف الكلیة في 
الفترة القصیرة یساوي أدنى متوسط التكالیف الكلیة في الفترة الطویلة، وتساوي التكالیف الحدیة في 

ة، فالمؤسسات  األجلین. حیث تتمیز وضعیة التوازن في الفترة الطویلة بكونھا وضعیة عدم الربحی
  .2ال تحقق ال ربح وال خسارة

ن لوتوازن الصناعة في الفترة الطویلة ال یتطلب فقط تساوي العرض الك ي ولك ي والطلب الكل
ة  اك رغب ون ھن ث ال تك ة، بحی یجب أن تكون المؤسسات التي توجد داخل الصناعة مؤسسات حدی

رف مؤسسات من جانب أي م ا من ط دخول إلیھ ي ال ة ف ن الصناعة أو رغب روج م ي الخ ؤسسة ف
ى عدد  ل حت ط ب ة فق ات المتبادل عار والكمی ة ال تحدد األس رة الطویل ي الفت ة ف جدیدة، فقوى المنافس
د مستوى  ھ عن ة فإن اج ثابت ل اإلنت عار عوام ت أس ا إذا كان ة م ي حال ل الصناعة. فف المؤسسات داخ

ق ) یمكن  P0السعر (  ة وأن تحق رة الطویل روط الفت ا لش لكل مؤسسة داخل الصناعة أن تتكیف وفق
  :3) كما ھو موضح في الشكل التالي Sربحا یقدر بـ ( 

  في األجل الطویل في الصناعة): توازن المؤسسة  22 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

ة باتنة، الجزائر، ، منشورات جامعالتحلیل االقتصادي الجزئيھارون الطاھر، بلمرابط أحمد،  المصدر:
  .186، ص1998

ال  الي انتق ا وبالت دخول إلیھ رى بال فوجود ھذا الربح الصافي في الصناعة یؤدي بمؤسسات أخ
ن (  عر م اض الس ك بانخف ین وذل ة الیم رض ناحی ى الع ى (  P0منحن ى  PE) إل ؤدي إل ذا ی ل ھ )، ك

ؤسسات جدیدة ترغب في انخفاض الربح عند كل مؤسسة داخل ھذه الصناعة وبالتالي عدم وجود م
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) نقطة التوازن في الفترة الطویلة والفترة القصیرة  Eالدخول إلیھا أو الخروج منھا. وعند النقطة ( 
  .LAC = LMC = AC = MCفإن: 

      ." Monopoly "الفرع الثاني: في سوق االحتكار التام 

ة، تتیح الخصائص التي تتمتع بھا ھذه السوق حریة أكثر للمحتكر، مقارن ة التام ة بحالة المنافس
  :1فیما یتعلق باألمور التالیة

  أوال:تعظیم الربح

ذه   إن ھ ح، ف ر رب ق أكب دفھا تحقی ان ھ ة إذا ك ة، خاص ھ المؤسس عى إلی تحقیق الھدف الذي تس
الحالة ستختار الوضع الذي یتساوى فیھ اإلیراد الحدي مع التكلفة الحدیة في األجل الطویل والتكلفة 

  كما یوضحة الشكل التالي:)  MR = LMC = MC ( جل القصیرالحدیة في األ

  ): توازن المؤسسة المحتكرة في األجل الطویل 23 رقم ( لالشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  194ص، مرجع سابقھارون الطاھر، بلمرابط أحمد،  المصدر:

عى إل ي تس رة الت ة المحتك دد المؤسس اله تح كل أع ي الش اج ف ة اإلنت ح كمی ر رب ق أكب ى تحقی
ن یساوي المساحة  ) P1( ویتقاضى سعرا یساوي  ) Q0( ازنیة ) عند التو( ح ممك ى رب ا أقص محقق

ت  P0P1ABالمستطیلة (  و كان ا ل ة بم ). حیث المؤسسة تنتج كمیة أقل من السلعة بسعر أعلى مقارن
في سوق منافسة تامة، كما أنھا تتقاضى أرباحا ( غیر عادیة ) أعلى، وھذا السلوك یشكل عبئا على 

  لمجتمع إذ أن المستھلكین من جھة یدفعون أسعارا أعلى مقارنة بسوق المنافسة التامة.ا
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  سیاسة تنمیة الطلب ثانیا:

ات )  ب ( أو المبیع ة الطل تحقق خصائص المحتكر حریة أكثر للمؤسسة في تنفیذ سیاسات تنمی
لمنتجات التي تؤدي على سلعتھا عن طریق الدعایة واإلعالن أو غیرھا من السیاسات التمیزیة في ا

ر  اح غی ق األرب إلى توسیع حجم الطلب أو تخفیض مرونة الطلب السعریة لسلعتھا، وذلك عن طری
  العادیة التي یحققھا المحتكر والتي تتیح لھا تمویل تكالیف الدعایة واإلعالن. 

  ثالثا: سیاسات تسعیریة

عیریة تم ة تحقق كذلك تلك الخصائص حریة أكثر في إتباع سیاسات تس ا المؤسس وم بھ ة تق یزی
تقلة عن  ة ) مس المحتكرة بتقسیم الطلب على سلعتھا إلى فئات من المستھلكین ( أو األسواق الفرعی
ة  عارا مختلف ى أس م یتقاض ن ث لعتھ وم بعضھا البعض بناءا على اختالف مرونة الطلب السعریة لس

  لكل فئة من المستھلكین. 

  رابعا: أسلوب تحزیم األسعار

زیم أحیانا ما  و " تح عیر وھ الیب التس تقوم المؤسسات االحتكاریة باستخدام أسلوب آخر من أس
ب  ى جان رى إل لعة أخ راء س ا بش األسعار " حیث تقوم إحدى المؤسسات االحتكاریة بمطالبة زبائنھ
ان  ة إذا ك اح المؤسس ن أرب راء م ذا اإلج السلعة األولى التي یرغبون في شرائھا أصال، وقد یزید ھ

  .1تمتعون بأذواق مختلفةالزبائن ی

   اعتبارات الكفاءة خامسا:

ى سوء  قد المدى الطویل في تحقیق أرباح يف االحتكاریة مؤسسةتستمر الحیث عندما  یؤدي إل
ان أصحاب ، أخرى إلى السوق مؤسسات صعوبة أو استحالة دخولوبالتالي توزیع الموارد  ولما ك

ى  شركات، لذا فإن أرباح االحتكارالدخل المرتفع ھم الذین یمتلكون معظم أسھم ال ؤدي إل ا ت ً م غالبا
اري فة زیادة الفجو وب االحتك ر عی ل أحد أخط ً یتمث را دخل. وأخی عور ي ف مستویات ال ة ش إمكانی

ً الستخدام  طرا ھ مض ذي ال یجعل ر ال ھ، األم ي علی ا ھ ى م المحتكر بضمان استمرار األوضاع عل
  .2التكنولوجیا المتطورة

  " Oligopoly "وق االحتكار القلة الفرع الثالث: في س

ث أن عدد   ذه السوق، بحی ل ھ ة داخ ن مؤسس ر م تتمثل حالة سوق احتكار القلة في وجود أكث
اح  ى أرب ؤثر عل ي السوق، ی د المؤسسات ف ا أح وم بھ ھؤالء قلیل مما یجعل أیة عملیات منعزلة یق

في وضعیة ترابط متبادل،  المؤسسات األخرى. ومنھ یمكن اعتبار كل المؤسسات داخل ھذه السوق
لوكات  ا س ط، وإنم تھلكین فق لوكات المس ار س ین االعتب ذ بع ة أن تأخ ن للمؤسس ھ ال یمك أي ان

  االستراتیجیة التي تنتھجھا المؤسسات المنافسة لھا كذلك، وھي سلوكات یصعب تحدیدھا.

                                                             
 .313إدوین مانسفیلد، مرجع سابق، ص  1
،كلیة للعلوم والتكنولوجیا األكادیمیة العربیة ،محاضرات باألمثلة المحلولة " األسس النظریة والعملیة " ،رزق جورج فھمي 2

 .5،ص1998اإلسكندریة، مصر،  ،اإلدارة



ا ار الثن ة االحتك ي حال ل ف ة إن الحد الذي یمكن أن یصل إلیھ احتكار القلة، یتمث ي الحال ئي، وھ
عار  التي تكون فیھا مؤسستین تقومان بالبیع مقابل عدد كبیر من المستھلكین، ویتم إتباع سیاسة األس
ة  ى إزاح دورھا إل ؤدي ب ي ت ذه السوق، والت ي ھ إلى یمكن أن تؤدي إلى وضعیة عدم االستقرار ف

ة  ي حال ة بعض المؤسسات المنافسة لھا وبالتالي تقلیص عددھا في السوق، وف اع سیاس استحالة إتب
أ  ا أن تلج األسعار لكونھا صعبة التحقیق ( في حالة المنتجات غیر متجانسة ) فإن المؤسسات یمكنھ
كل  عار بش إلى ما یسمى بسیاسة الكمیات وذلك بزیادة عرضھا في السوق وبالتالي التأثیر على األس

  غیر مباشر. 

كات المؤسسات األخرى حتى تتمكن من إن كل مؤسسة یجب علیھا أن تأخذ بعین االعتبار سلو
رى،  لوكات المؤسسات األخ ى س ذه السیاسات عل ار ھ ار أث ي االعتب تحدید سیاستھا وكذلك األخذ ف
ین المؤسسات،  ات ب كل تحالف ي ش وھذا الترابط في السلوكات ما بین المؤسسات یمكن أن تنعكس ف

  .      1و تقاسم السوقتتمثل في اتفاقیات المتواطئ تخص أسعار المنتوج أو حجمھ، أ

  أوال: االتفاقیات التواطؤیة

إذا استھدفت المؤسسات بسوق احتكار القلة إلى تعظیم الربح، فإن ھناك دافعا قویا لقیام التعاون 
اد المنتجین (  كل اتح اون ش ) أو أي  Cartelبین ھذه المؤسسات بدال من التنافس. وقد یأخذ ھذا التع

ادى تنسیق أقل تقییدا عن ذلك بی د ن ا وق ة وغیرھ ن المؤسسات فیتفق على األسعار والكمیات المنتج
عى Chamberlin( 1966تشامبرلین في سنة  د وأن تس ة ال ب ار القل ي سوق احتك ) بأن المؤسسات ف

بعض  ھا ال ى بعض ا عل دى اعتمادھ ف م ا ستكتش ة ألنھ ل. خاص یق الكام ى التنس ول إل ى الوص إل
أ إ افس وتلج ن التن تحجم ع الي س ود وبالت ي وج ى ف امبرلین وحت ر تش ة نظ ن وجھ اون. فم ى التع ل

عریا  ل أن نشاھد مستوى س ن المحتم ا، فم دماج بینھ اك ان مؤسستین أو أكثر، وحتى ولو لم یكن ھن
  قریبا من سعر المحتكر. 

دد  ا لع ة وفق ار القل ات احتك ین مؤسس یق ب اون أو التنس ذا التع دى ھ اوت م د یتف ا، فق وعموم
ز ة تركی ات ودرج ین  المؤسس یق ب اون والتنس ادة التع ى زی ز إل ادة التركی ؤدي زی وق، فت الس

  . 2المؤسسات. فیتفاوت سلوك المؤسسات بین المنافسة التامة واالندماج تبعا لدرجة تركیز السوق

  ثانیا: الزعامة السعریة

د  أنھا تحدی ن ش رة م ة بوجود مؤسسات كبی ار القل ي إطار احتك ناعات ف ن الص د م تتسم العدی
عار ك  األس ة تل ن أمثل عر. وم ذا الس ا لھ عارھا وفق د أس رى بتوحی ات أخ وم مؤسس ك تق د ذل وبع

الصناعات التي تتسم بالزعامة السعریة صناعة الصلب واآلالت الزراعیة والمعادن غیر الحدیدیة. 
راض أن  ع افت ا، م دالت إنتاجھ عارھا ومع د أس حیث تقوم المؤسسة صاحبة الزعامة السعریة بتحدی

ى مؤسسات الصناعة تتأ عریة باإلضافة إل ة الس رى صاحبة الزعام لف من إحدى المؤسسات الكب
مح  أخرى، وكذا أن المؤسسة المھیمنة على ھذه الصناعة ھي التي تقوم بتحدید األسعار، إال أنھا تس
أن  ا ب عر علم ذا الس ا بھ ي بیعھ ب ف د ترغ ات ق ة كمی ع أی غیرة ببی ن المؤسسات الص لكل مؤسسة م
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ذا المؤسسة المھیمن ا بھ غیرة عن توفیرھ ة قد تقوم بتوفیر أیة وحدات إنتاجیة تعجز المؤسسات الص
  السعر.

دید السعر الذي سوف تضعھ المؤسسة المھیمنة إذا كانت وفي ظل مثل ھذه الظروف، یمكن تح
ي  عار الت ى األس غرى تتقاض ن المؤسسات الص ة م ل مؤسس ا أن ك ا، وبم ترغب في تعظیم أرباحھ

ة ال عتھا المؤسس ذي وض اج ال دل اإلنت رح مع غیرة بط ات الص ذه المؤسس وم ھ وف تق ة، فس مھیمن
  .  1یتساوى عنده السعر مع التكلفة الحدیة

  التمییز السعريثالثا: 

ن  المؤسسةیشیر مصطلح التمییز السعري إلى قیام  بتقاضي أكثر من سعر للكمیات المختلفة م
لمستھلكین أو األسواق، رغم عدم وجود سلعة واحدة في أوقات مختلفة ومن مجموعات مختلفة من ا

تمكن ال ي ت ز. ولك ن التمیی وع م ذا الن ل ھ رر مث ة تب ي التكلف روق ف ز مؤسسف ة التمیی ن ممارس ة م
  السعري، فالبد لھا من تلبیة ثالثة شروط ھي :

 ة بقدر من التحكم أو النفوذ في السوق.مؤسسالبد أن تتمتع ال 

 لسلعة الواحدة باختالف األسواق.البد أن تتباین مرونات الطلب السعریة ل 

  .البد وأن تكون األسواق قابلة للفصل أو التقسیم  

دة  ى ح لعة عل ن الس ل وحدة م ع ك ى بی ى عل ة األول ن الدرج عري م ز الس ذا وینطوي التمیی ھ
تمكن ال ة ت ذه الطریق ا. وبھ ن لھ عر ممك ى س ي أعل ائض مؤسسمتقاض الي ف تخالص إجم ن اس ة م

ھ المستھلكین ( وھو الفرق ب ا یدفعون ا وم لعة م ین ما یقبل المستھلكون دفعھ مقابل حصولھم على س
ن  ل وحدة م عر موحد لك بالفعل ). أما التمییز السعري من الدرجة الثانیة، فھو یشیر إلى تقاضي س

را. أكمیة محددة من سلعة ما، ثم تقاضي سعر  م ج رى وھل قل لكل وحدة من أي كمیات إضافیة أخ
ائض كللمؤسسوبھذه الطریقة تتمكن ا ن الف ً م دال ائض المستھلكین ب . ھة من استخالص جانب من ف

ي  لعة ف نفس الس ة ل عار مختلف ي أس ى تقاض یر إل ھ یش ة فإن ة الثالث ن الدرج عري م ز الس ا التمیی أم
ع  ل سوق م ي ك لعة ف األسواق المختلفة إلى أن یتساوى اإلیراد الحدي آلخر وحدة یتم بیعھا من الس

السلعة، وینطوي ذلك على بیع السلعة مقابل أسعار أعلى في األسواق التي تتمیز التكلفة الحدیة لتلك 
  .2بمرونة طلب أقل

  رابعا: سیاسة الكر والفر

ما تجد  املة في إطار احتكار القلة دائماالع مؤسساتأن الوجدنا ھذا الفصل  أجزاء منمما سبق 
ي شتى المجاالت  خخلق منا مؤسساتنفسھا في مأزق. وقد یكون من مصلحة ھذه ال اون ف ن التع م
دابال مؤسساتبینھا وبین منافسیھا ومع ذلك قد تقوم بعض ال  سعي وراء مصالحھا الضیقة. ودائما أب

ات  رتبطین بإحدى اتفاق ین األعضاء الم اون ب ة والتع " یظھر الصراع الدائر بین المصلحة الخاص
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Cartel  "التي ال تلجأ إلى التواطؤ،  مؤسساتة الأما في حال في إغراء الغش الذي ال ینقطع. متحلیا
بجزء من أرباحھا في مقابل تحاشیھا للصراع  مؤسساتفإن ھذا الصراع یتجلى في تضحیة بعض ال

ث  مؤسساتھذا ویتعین على ال االقتصادي مع منافسیھا . العاملة في إطار احتكار القلة مداومة البح
اعھا. ین أوض أنھا تحس ن ش ي م الیب الت ن األس أ وتختل ع د تلج ي ق ة الت راءات التھدیدی ف اإلج

دتھا. مؤسساتال ة ح ث درج ن حی یھا م ا إزاء منافس ى اتخاذھ ا إل راءات  وغالب ى اإلج ر إل ا ینظ م
التھدیدیة بأنھا تفتقر إلى المصداقیة إذا كانت من الضعف بحیث ال ینتبھ إلیھا المنافسون أو إذا كانت 

  .ین ( وذلك بناءا على تقدیرات أولئك المنافسین )تلك اإلجراءات غیر ذات أثر على أداء المنافس

راءات المؤسساتإال أنھ لیس بمقدور  اذ إج ً اتخ دما  دائما ة، فعن َّع ة مقن وم المؤسساتھجومی  تق
ن  ھ م ون ل د یتعرض ا ق ى م اه إل یھم االنتب تم عل ریحة، یتح ة الص راءات الھجومی د اإلج ي أح بتبن

ر  -وقد تتغیر الفترة الزمنیة  وإذائھا.إجراءات انتقامیة مضادة، وموعدھا وآثارھا   –تطول أو تقص
اه ال مؤسساتبین قیام إحدى ال ین وانتب راء ھجومي مع اذ إج ذا  مؤسساتباتخ ة لخطورة ھ المنافس

راءات  اإلجراء، إما لعدم وضوح ھذا اإلجراء لھم أو ألنھ ال یقع في بؤرة اھتمامھم. أتي اإلج د ت وق
 مؤسساتبتخفیض أسعارھا ربما تقدم ال مؤسساتقامت إحدى ال المضادة بسرعة غیر متوقعة، فإذا

ب  د یتطل ى ساعات. وق ام أو حت عة أی د عن بض المتنافسة على اتخاذ نفس اإلجراءات في ما ال یزی
ن  مؤسساتاألمر سنوات وسنوات قبل أن تتمكن ال ھ م من اتخاذ قرارات مضادة إزاء ما تتعرض ل

ن ال ار م اتأخط ة مؤسس ا . المنافس اذ وربم ن اتخ ین ع ز المنافس باب وراء عج د األس ع أح یرج
  بالضرر.  إجراءات مضادة فعالة إلى احتمال أن تعود مثل ھذه اإلجراءات المضادة علیھم

ن ا وعلى الرغم مما قد یكون للحرب االقتصادیة م ل دائم ن األفض ھ م ب، إال أن ة  مكاس محاول
راءات الھجومافإذا ك تجنبھا. ي ردع أحد اإلج ب ف ة المتخذة ضد نت ترغ ةی ي المؤسس ى ، ینبغ عل

ون قیام ھاالتیقن من أن منافسی المؤسسة ایتوقع راءات المضادة المناسبة. ھ اذ اإلج ام  باتخ ا ق إذا م ف
رى  ن األح ل، فم ة بالفع ةالمنافسون بتنفیذ إجراءاتھم الھجومی ل، وأن  بالمؤسس رد الفع أن تسارع ب

ذه  ھابالردع السریع یساعد على تفادي تعرض ھا؛ ألن قیامیكون رد الفعل ھذا فعاال ومؤثرا ل ھ لمث
  .1فیما بعد ھااإلجراءات الھجومیة من قبل منافسی

  " Monopolistic Competition "الفرع الرابع: في سوق المنافسة االحتكاریة 

تعرف المنافسة االحتكاریة بأنھا شكل من أشكال السوق الذي یتوافر فیھ العدید من المؤسسات 
ى  التي تبیع عریة باإلضافة إل ر الس ة غی ى المنافس د عل سلعا متشابھة ولكنھا لیست متجانسة، وتعتم

ال  ق رئیسیة، والمث دون عوائ ھل ب ن السوق س روج م دخول والخ المنافسة السعریة، وكذلك فإن ال
رین واالتاسین واالسبرین...إلخ ) وبسبب  ل البف على ذلك ھو األدویة العدیدة المتاحة للصداع ( مث

ذي تمی ز أصناف ھذا الناتج عن بعضھا ( عدم التجانس ) یكون للبائع بعض السیطرة على السعر ال
دائل  ن الب د م إن وجود العدی ك ف ع ذل ل، وم ب سالب المی ى طل ة منحن ھ المؤسس ذا تواج یحصلھ ول
ي أن  كل ملحوظ وتتسبب ف ة بش ة االحتكاری درة المؤسس ن ق ھا یحد م ن بعض دة ) م القریبة ( الجی
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ذه یكون منح روط ھ إن ش الي ف ا، وبالت ر تفلطح نى الطلب مرنا جدا أي أن یصبح منحنى الطلب أكث
  .         1السوق تم التطرق إلیھا مسبقا

  قرارات التسعیر ومعدالت اإلنتاج أوال: 

ة      روف المنافس ودھا ظ ي تس ناعة الت ي الص ات ف ن المؤسس ر م دد كبی ود ع راض وج م افت رغ
د االحتكاریة، إال أن تباین  إنتاج كل وحدة إنتاجیة عن إنتاج األخرى یعطي كل منھا قدرة على تحدی

أسعارھا حیث یكون لھا حد ما، وسوقا خاصا بھا. والشكل التالي یوضح توازن المؤسسة في المدى 
نھم سیتحولون  القصیر، حیث إذا رفعت المؤسسة سعرھا فإنھا لن تفقد جمیع زبائنھا ولكن بعضا م

األخرى، كذلك إذا خفضت المؤسسة من أسعارھا فإنھا تتوقع اجتذاب بعض إلى منتجات مؤسسات 
اع  الزبائن ألن الكثیر منھم سیفضل سلع المؤسسات األخرى والتي تعود على استھالكھا رغم ارتف
ة  ا زادت مرون رین، كلم لع اآلخ ا وس ة م لع مؤسس ین س این ب ل التب ا ق ھ كلم ث إن سعرھا نسبیا، حی

  .2الطلب على سلعھا

  

  

  ): توازن المؤسسة في المدى القصیر 24 لشكل رقم (ا
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ي  ات الت عرھا والكمی ومن خالل الشكل یتبین أن المؤسسة ستكون لھا القدرة على التحكم في س
ا ان لھ ذان یحقق عر الل اج والس ة،  تنتجھا وتعدل منھا حتى تصل إلى حجم اإلنت اح الممكن ر األرب أكب

ة (  عر (  Q0ویتحقق ذلك، عند تساوي اإلیراد الحدي مع التكلفة الحدیة عند الكمی در P1 ) وس ) وتق
  .P0P1AB (1األرباح بالمساحة ( 

ا        ة ممكن ة االحتكاری ل المنافس ي ظ اد  –وإذا كان الدخول إلى الصناعة ف و الوضع المعت  –وھ
ة سیغري  فإن تحقیق مؤسسة ما ألرباح ي صناعة تنافسیة احتكاری ل القصیر ف ي األج اقتصادیة ف

  : 2مؤسسات أخرى للدخول إلى الصناعة في المدى الطویل. والشكل التالي یوضح ذلك

  عند دخول مؤسسات جدیدة ): توازن المؤسسة في المدى الطویل 25 الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  
  

  .258، ص مرجع سابقحسام علي داود، وآخرون، المصدر: 

یؤدي دخول مؤسسات أخرى إلى انتقال منحنى الطلب واإلیراد الحدي لكل مؤسسة إلى أسفل، 
ر  ي األم ى ینتھ اح اقتصادیة حت ق أرب ة لتحقی اك فرص ا زال ھن ویستمر دخول المؤسسات طالما م
ك  ق ذل ى تحق د. ومت وازن الجدی د وضع الت طة عن ة المتوس ى التكلف ع منحن ب م بتماس منحنى الطل

اك أي حافز اخفت األ ون ھن ن یك ذلك ل رى ك دخول مؤسسات أخ رباح االقتصادیة وبالتالي الدافع ل
ة  اح العادی ى األرب لخروج المؤسسات الموجودة في السوق نظرا ألنھم یحصلون في ھذا السوق عل

  والتي تعد جزءا من التكالیف.

ب (   ى الطل ل منحن ث ینتق ار (  Dحی ى الیس ة ( أك D1) إل ر مرون ھ أكث ا ) ) وجعل ر تفلطح ث
اطع  D1) وعلى المنحنى (  Aوتكون نقطة التوازن في المدى الطویل للمؤسسة ھي النقطة (  ) وبتق

  ). Bمنحنى التكلفة الحدیة في األجل الطویل مع منحنى اإلیراد الحدي أسفلھا مباشرة عند النقطة ( 
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  نفقات الدعایة واإلعالن ثانیا:  

د تج ات، ق ف عن الخصائص في حالة نقص المعلوم ا الكش د لھ ن المفی د بعض المؤسسات م
ي  ة الت ات اإلعالنی ع النفق مل جمی الن یش طلح اإلع وق، ومص ي الس اتھم ف ي معروض ودة ف الموج
راء  الن ش تتكبدھا المؤسسات لتعزیز خدماتھا ومنتجاتھا. وبموجب ھذا التعریف، تشمل نفقات اإلع

عروض المناطق (المساحات اإلشھاریة). كما أنھ وسائل اإلعالم كالصحف، واإلذاعة والتلفزیون، 
وج،  اھرة المنت تھلكین ( مظ ف المس ات لمختل ن المنتج ات ع وفیر المعلوم ات لت ع العملی دمج جمی ی
ة عن  ات الناقص ین عن المعلوم وعینات مجانیة...)، حیث اإلعالن یحاول إقناع المشترین المحتمل

  .1موجودة بالمنتوجالمنتجات إما عن األسعار أو نوعیة الخصائص ال

  دور اإلعالن كأداة للترویج المبیعات یجد قبوال في األوساط التجاریة، وینظر إلیھ باعتباره:

 یساعد في زیادة الطلب على المنتج، وبالتالي یفتح الطریق لإلنتاج على نطاق واسع وبتكلفة
 لتي یدفعونھا للمنتج.أقل، والتي تنتقل في نھایة المطاف للمستھلكین من حیث انخفاض األسعار ا

.اإلعالن یضیف قیمة نفسیة والراحة للمستھلكین على المنتجات الرائدة 

.اإلعالن یزید من تنوع وجودة السلع المعروضة ویحفز المنافسة في التطور التكنولوجي 

.اإلعالن یدعم الصحافة والخدمات التلفزیونیة، وبالتالي یساعد في توفیر فرص العمل  

ر إال أن اإلعال  ث ینظ اع، حی اء االجتم ن یعتبر مسألة مثیرة للجدل بالنسبة لالقتصادیین وعلم
إلیھ عادة بأنھ نشاط غیر اقتصادي باعتباره نشاط اإلسراف ولیس لھ قیمة للمجتمع، وذلك من خالل 

  عدة جوانب اقتصادیة حیث:

.اإلعالن ھو تكلفة المشاریع ال لزوم لھ باعتباره یؤدي إلى رفع األسعار 

تم استخدامھ لزیادة تركیز الصناعة وبالتالي یفتح الصناعات إلى االنتھاكات االحتكاریة.وی 

 الكثیر من نفقات على اإلعالن یخلق تمایز المنتجات زائفة مما قد یؤثر سلبا على المستھلك
 .   2باقتنائھ لعالمة واحدة
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  داخل الصناعة الخیار االستراتیجي للمؤسسة المطلب الثالث:

بر الخیارات االستراتیجیة مھمة بالنسبة لجمیع المؤسسات ألنھا تمثل وصلة ذات قیمة بین تعت
دراسة سلوك الصناعة ما ككل، وسلوك المؤسسات التي تكون في الصناعة كل مؤسسة على حدة 

  وبالتالي اتخاذ االستراتیجیة التي تراھا المؤسسات مناسبة لمواجھة حدة التنافس في الصناعة. 

  الخیار اإلستراتیجي األول: مفھومالفرع 

" أن الخیار االستراتیجي ھو حالة ناتجة عن المقابلة بین نقاط القوة  MC Gloshonیرى " 
  .1ونقاط الضعف الداخلیة للمؤسسة من جھة، والفرص والتھدیدات الخارجیة لھا من جھة أخرى

الذي یقابل احتیاجات  " فھو یرى أن الخیار االستراتیجي ھو ذلك الخیار Thompsonأما " 
وأولویات المنظمة، والقادر على تحقیق أھدافھا من جھة نظر صانعي القرار والمؤثرین فیھ كثیرا 

  .2من أي بدیل آخر والذي یمكن أن ینفذ بنجاح

  

وكذا یعبر الخیار االستراتیجي عن بدیل من البدائل المتاحة یمكن سلوكھ من طرف المؤسسة 
ستراتیجیة محددة، أي أنھ البدیل الذي من شأنھ نقل المؤسسة من وضع لبلوغ ھدف، أو أھداف، ا

  .3تنافسي حالي إلى وضع تنافسي جدید

" أن الخیار االستراتیجي ھو مفتاح تحقیق نجاح  Macmillo, Tampocفي حین یرى " 
  .4المؤسسة، فھو الخیار األساسي الذي تتبناه المنظمة والذي یضمن نجاحھا المستقبلي

التمییز بین الخیار االستراتیجي واالستراتیجیة. فالخیار االستراتیجي یعتمد على وینبغي 
مجموعة من االستراتیجیات، في حین أن االستراتیجیة خطة للتنفیذ تتضمن مجموعة من القارارت 

  .5واإلجراءات ذات أثر مستقبلي

واألكثر مالئمة ومن خالل ما سبق فعملیة االختیار بین البدائل االستراتیجیة المتاحة، 
لتوجیھات اإلدارة، فالمؤسسة قد تختار استراتیجیة واحدة أو عدة استراتیجیات لمواجھة المنافسة 
في الصناعة وفي القطاع ككل، وعادة تتمیز كل استراتیجیة بمزایا وعیوب تمكن المؤسسة من 

  ر الكثیر من العوامل.عملیة الموازنة من اتخاذ السلوك الذي تراه مناسبا والذي یكون خاضعا لتأثی
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  الفرع الثاني: الخیار االستراتیجي للمؤسسة والمنافسة في الصناعة

مھما كانت المداخل التي تفسر الخیارات االستراتیجیة للمؤسسة في الصناعة، فإن ھذا األخیر 
یدل على توجھ معین یعكس سلوك المؤسسة في مواجھة المواقف المختلفة، وھذا السلوك یترجم من 
خالل استراتیجیات تعنى بجوانب متعددة، وإن أي خیار استراتیجي للمؤسسة یندرج ضمن أحد 

  التوجھات أو السلوكات كما في الشكل التالي:

  التوجھات االستراتیجیة للمؤسسة):  26الشكل رقم (  

  

  

  

  

  

  

  133، ص مرجع سابقرحیم حسین،  المصدر:

السابق یمثل في الحقیقة خیارا استراتیجیا تملیھ إن كل توجھ من التوجھات الثالثة في المخطط 
ظروف ومواقف معینة، أي أن ثمة مبررات قد تشجع المؤسسة على خیار المواجھة، كما أن ثمة 
مبررات أخرى قد تدفعھا إلى خیار التجنب. أو تضطرھا إلى تبني خیار التعاون مع مؤسسات 

ما تقتضیھ الضرورة االستراتیجیة، وھذه  أخرى. فالمؤسسة إذا قد تنتقل من خیار إلى آخر حسب
  األخیرة یبررھا معا وضع المؤسسة الداخلي والتغیرات الحاصلة في محیطھا.

ویمكن للمؤسسة الواحدة أن تكون منتھجة للخیارات الثالثة بصورة متزامنة إذا ما كانت 
ت أخرى، ویتم متضمنة لمجاالت أنشطة متعددة، إذ قد ترى في المواجھة جدوى بالنسبة لمجاال

  إدراك ذلك من خالل تحلیل محفظة األنشطة الذي تعرضھا لھ في فصل التحلیل التنافسي.

وعلیھ، یقتضي اعتماد أي خیار استراتیجي توفر مبررات واضحة ومقنعة، وھو ما یتطلب، 
باإلضافة إلى تشخیص وتحلیل الوضع الحالي داخلیا وخارجیا، دراسة جدوى كل خیار من حیث 

ع والتكالیف بمنظور استراتیجي، ذلك أن كل خیار یمثل بدیال ممكنا، والمفاضلة ما بین المناف
البدائل تتم عبر المقارنة بین منافع وتكالیف كل بدیل، والبدیل األفضل ھو ذلك الذي یتوقع أن 

  .1یتحقق أكبر قیمة موجبة
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 مواجھة

 

 تجنب
 

 تعاون



لصناعة، بما یجعلھا بعد قیام المؤسسة االقتصادیة بعملیة التشخیص لمحیطھا التنافسي في ا
تحدد نقاط قوتھا وضعفھا، إضافة إلى محاولتھا توضیح الفرص والتھدیدات المحاطة بھا، فضال 
إلى قیام المؤسسة بتحدید مسارھا االستراتیجي الذي یضمن لھا تحقیق أھدافھا وغایاتھا التي تسعى 

  إلیھا.

  :1نذكر أھمھاوھناك مجموعة من العوامل المؤثرة في االختیار االستراتیجي 

شدة تمسك المؤسسة باالستراتیجیات السابقة: حیث تكون المؤسسة مقیدة أساسا  –
باالستراتیجیات المستخدمة حالیا والتي استخدمت في الماضي القریب، مما یقلل من فرص التغییر 

 وال یسمح بتفاعلھ واستجابتھا مع المحیط الخارجي.

اتجاه المؤسسة نحو المخاطرة یولد شعورا اتجاه المؤسسة نحو الخطر: من المعروف أن  –
بعدم االرتیاح وبالتالي یخلق لدى بعض المدیرین عدم الثقة في قدرات مؤسستھم، مما یجعلھم یكمن 

 اختیارھم محصورا في االستراتیجیات الدفاعیة من أجل مواجھة أي تغیرات تحدث في المحیط.

فة الوقت الذي یحتاج فیھ إلى الوقت المالئم للتصرف: ھنا یفترض على المؤسسة معر –
األموال إلنفاقھا على األنشطة ومتى تولد عوائد، والوقت المناسب للسوق الستقبال ھذه األنشطة 

 .الجدیدة
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  : نظریة األلعاب والسیاسات االستراتیجیة للمؤسسة االقتصادیة في الصناعةالمبحث الرابع

رب األسعار وكذلك إلى السیاسات االستراتیجیة في ھذا المبحث سنتطرق لنظریة األلعاب وح
  للمؤسسة في الصناعة ومختلف وضعیاتھا من االنكماش إلى التوسع والنمو.

  حرب األسعار نظریة األلعاب واألول:  المطلب

ركات والمؤسسات أو  اس أو الش ا الن ل فیھ ي یتحای المواقف الت ة ب تعتبر الحیاة االقتصادیة ملیئ
و الدول طلبا للسیطرة  رة تل ا اقتصادیة، كخفض األجور الم د تشن حرب واالحتكار، فقلة محتكرة ق

المرة بغیة عرض أسعار أدنى بكثیر من المستویات السائدة، فنظریة األلعاب ھي الطریقة التي یقوم 
عار  رب األس ي ح بھا العبان أو فریقان أو أكثر في اختیار أعمالھم كما تطرقنا إلیھ سابقا تستخدم ف

ا یط ة أو م ن اللعب ب األول م رف األول أو الالع ث حین یخفض الط عار، حی ة األس ا بلعب ق علیھ ل
سعره فإن الطرف اآلخر منھا سیخفض السعر بالقدر یضاھي ذلك، وبالتالي لن یعتقد الطرف األول 
ة  ي اللعب مھ ف عر خص ل من س عره بأق والالعب في ھذه المباراة في وسعھ االستمرار في خفض س

عر " لفترة طویلة إال م وضع س ي التساؤل إذا ت دآن ف أو  P1 إذا كان عدیم اإلدراك لذلك، وسوف یب
P2  .وھلم جر "  

وما یبدآن في القلق على طریقة ردة فعل اآلخرین على االستراتیجیة السلوكیة للمؤسسة 
  االقتصادیة والتي ھي كطرف األول حتى یكونوا جمیعا قد دخلوا إلى عالم نظریة األلعاب. 

ھذه الحرب التي تخوضھا جمیع المؤسسات االقتصادیة في الصناعة نفترض أن لكل ولفھم 
مؤسسة التكلفة ذاتھا وبنیة الطلبة ذاتھا، اضافة إلى أن في وسع كل مؤسسة أن تختار بین ما إذا 
كانت ستخضع سعرھا العادي أو أن تخفض السعر إلى ما دون التكالیف الحدیة وتحاول دفع 

فالس، والعنصر الجدید في لعبة االحتكار بین مؤسستین ھي أن أرباح احدى منافیسیھا إلى اإل
المؤسستین ( الطرفین في اللعبة ) ستعتمد على استراتیجیة خصمھا كما تعتمد على استراتیجیتھا 

  ھي.

حیث عند قیام المؤسسة " أ " بخفض األسعار لمنتوجھ ستتبنا المؤسسة " ب " نفس 
یوضح آلیة  ، والشكل التاليكذلك كتقدیم تخفیضات أو ما إلى ذلك االستراتیجیة بخفض أسعارھا

  :1ذلك
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  ): دینامیكیة حرب األسعار 27الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  .224، ص، مرجع سابقبول آ. سامویلسون، وآخرون،  المصدر:

  

تبین األسھم العمودیة خفض المؤسسة " أ " ألسعارھا، ویبین األسھم األفقیة السلوك 
یجي للمؤسسة " ب " كردة فعل لمواجھة كل خفض السعر. وبتتبع نمط الفعل ورد الفعل االسترات

المضاد یمكننا أن نرى ھذا النوع من المنافسة سنتھي بدمار كال الطرفین وإیصال السعر إلى 
الصفر، ألن السعر الوحید الذي ینسجم مع كلتا االستراتیجیتین ھو السعر صفر، وبالتالي عدم 

  ي خفض السعر بأقل من سعر الخصم لفترة طویلة االستمرار ف

ومن األدوات المفیدة لتمثیل التفاعل ما بین المؤسستین أو طرفي اللعبة ھي " لوحة المردود*" 
مردودات لعبة األسعار حیث یمكن للمؤسسة أن تختار  ) یبین 28االتجاھین، والشكل رقم ( ذات 

یة أو األعمدة الخاصة بھا وھي استراتیجیتین األولى بین االستراتیجیات المدرجة في الصفوف األفق
استراتیجیة اختیار السعر العادي واستراتیجیة حرب األسعار، فلما تختار المؤسسة " أ " العمودین 
وتختار المؤسسة " ب " الصفوف األفقیة وتقرر كال من المؤسستین ما إذا كانت ستفرض أسعارھا 

  .1تختار وضع سعر منخفض العادیة أو تبدأ في حرب أسعار بأن
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 ھي وسیلة لتوضیح استراتیجیات ومردودات لعبة بین اثنین من الالعبین أو أكثر. * لوحة المردود:

                                                                                              PA 

 

                                                                                                          20   $  

 

                                                                                              10  $  

 

 

 

 

 20 $               PB                  0 $                                                         10 $                                     



  

 ): لوحة المردودیة 28 الشكل رقم (

    المؤسسة " أ "

  سعر العادي  حرب األسعار

-100 $ B 10 $  A   

  سعر العادي

 

  المؤسسة

  " ب "
 -10 $  10 $ 

-50 $ D -10 $  C   

  حرب األسعار
 -50 $  -100$ 

  .224 ، ص،مرجع سابقبول آ. سامویلسون، وآخرون،  المصدر:

  

تبین األرقام الواردة داخل الخانات مردودات كل واحدة من المؤسستین أي األرباح التي 
) النتیجة حین تختار كل واحدة Aكسبتھا كل شركة في كل واحدة من النتائج، حیث توضح الخانة ( 

)  C، بینما الخانة ( $10من المؤسستین السعر العادي وكال المؤسستین تسحقا الربح قدره 
وستستمر في البیع في الصناعة  $ 10فالمؤسسة " أ " ستلعب السعر العادي وتحقق خسارة قدرھا 

وھي األفضل بالنسبة للمؤسسة "ب"  حیث سوف تلعب حرب األسعار فتستولي على الصناعة 
ألنھا تبیع بأسعار أقل من سعر التكلفة. بینما إذا  $ 100ككل وبالتالي ستحقق خسارة ضخمة قدرھا 

  ). Dلكل واحدة ( الخانة  $50المؤسستین معا حرب األسعار فستحققان خسارة قدرھا  لعبة

من خالل الشكلین تبین أن في صناعة ما جمیع المؤسسات تسعى لتحقیق أقصى ربح 
والمستھلكون یسعون لتحقیق أقصى منفعة، وأن ھذه اللعبة ھي عبارة عن التفكیر االستراتیجي من 

، وأن تصنع قراراتك بناءا على تحلیلھا وأن الخصم كذلك یعمل على خالل أھداف واعمال خصمك
  .1تحلیل استراتیجیاتك أیضا ویخطط بشكل استراتیجي بناءا على ما یعتقد أنھ األفضل لمصلحتھ
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  السیاسات االستراتیجیة للمؤسسة  المطلب الثاني:

في إیجاد البدائل  لمؤسسةابدأ فت ،التنافسیة المحیط العام والخاص وكذابعد دراسة العوامل 
    :مشكلة، وتشمل الخطوتین التالیتینالمختلفة لحل الوالسیاسات االستراتیجیة 

 التي تساعد على سد الفجوة بین األداء  االستراتیجیة، والسیاسات دراسة عدد من البدائل
عرض من العروض المحیطة كنتیجة لربط نموذج ال واالستفادةیجب أن یكون علیھ،  الحالي وما

  .االستراتیجیة والسیاسات ختیار البدائلاوالقیود بعملیة 

االستراتیجیة مختلف الخیارات المتاحة للمؤسسة، التي یمكن  والسیاسات المقصود بالبدائل
ھذه  زمة لتنفیذسطتھا بلوغ األھداف المسطرة. إال أن المؤسسة قد ال تتوفر على الموارد الالبوا

إلى اختیار استراتیجیة أخرى  تتالءم والظروف التي تعمل في  االستراتیجیة أو تلك، فتضطر
  . 1ظلھا

 ختیار أحسن بدیل من بین البدائل المتاحة لسد الفجوة وتحقیق األھداف.ا  

لى مداخل أو طرق جدیدة غیر الطرق إ تلجأ المؤسسةوإلیجاد البدائل المختلفة لحل المشكلة 
  ستراتیجیات ھما:ن من االالروتینیة السابقة، وعلیھ أن یختار بین نوعی

قبل أن  ،تخاذھااب المؤسسةقوم تجیات التي یستراتستراتیجیات ھجومیة أو وقائیة: وھي االـ ا
  لى ذلك.إ محیطةالظروف ال اتدفعھ

كرد فعل  المؤسسةتخذھا تالتي  االستراتیجیاتستراتیجیات دفاعیة أو عالجیة: وتشمل ـ ا
  .الموجودة بھاالتي تنشأ من الصناعة والقطاع للضغوط 

  استراتیجیة اإلبقاء على الوضع القائم أو استراتیجیة االستقرار الفرع األول:

ستراتیجیة في الحاالت التي تستمر فیھا ھذه األخیرة في تحقیق نفس تستخدم المؤسسات ھذه اال
س وذلك بزیادة معدالت اإلنجاز  بنف ،معدالت األھداف التي كانت تسعى إلى تحقیقھا في الماضي

النسب التي تحققت في السنوات السابقة، أو حینما یكون الھدف ھو زیادة معدالت تحسین األداء 
  الوظیفي أو تحقیق الكفاءة.

ھذا الوضع یتحقق، سواء عندما تكون المؤسسة ال تتوفر على الموارد التي تسمح لھا بزیادة 
ى ھذا الحل عندما تكون قد بلغت قدراتھا ومجال تدخلھا في القطاع الذي تعمل بھ. كما قد تلجأ إل

مستوى عال من اإلنتاج، بحیث تكون راضیة عنھ؛ ومن ثّم ال تطمح على تحقیق توسع. وفي ظل 
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ھذه االستراتیجیة ستعمل المؤسسة على توجیھ كل مواردھا إلى مجاالت عملھا الحالیة، قصد تأكید 
  1مكانتھا ھذه وتقویتھا، تحسبا ألّي طارئ. 

  النموالتوسع وراتیجیة تسا: الفرع الثاني

  : استراتیجیة التوسعأوال

وضعیتھا تلك تدفع بھا إلى توسیع نشاطھا  المؤسسة في وضع مریح نسبیا، فإن عندما تكون
من خالل رفع مستوى إنتاجھا، واالستحواذ على نصیب أكبر من السوق أو اللجوء إلى مجاالت 

  أخرى غیر المجال األصلي الذي تعمل بھ. 

النمو من خالل التركیز على صناعة واحدة، تمیل المؤسسة إلى تركیز كل جھودھا  ففي حالة
نھا من بعدم تشتیت جھودھا بما یمكعلى منتج واحد أو خدمة سوق واحدة، األمر الذي یسمح لھا 

. وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسة قد تعتمد في تنفیذ 2قوة أكبر، ترفع من قدرتھا التنافسیة
ذه على مجھوداتھا وإمكانیاتھا الخاصة، أو قد تضطر إلى التعاون مع أطراف أخرى استراتیجیتھا ھ

  تمتلك مؤھالت أخرى تتكامل مع مؤھالتھا ھي. 

وقد تضطر المؤسسة، في ظل استراتیجیة تنویع مجاالت التدخل، قصد مواجھة المخاطر التي 
مختلفة، وذلك من خالل  قد تظھر في قطاع أو صناعة واحدة، تعمل المؤسسة على دخول قطاعات

االندماج مع مؤسسة أخرى أو ابتالع مؤسسة قائمة أو الدخول في تعاون مع أطراف أخرى من 
  خالل تحالف أو شراكة مع مؤسسة أخرى. 

  : استراتیجیة النموثانیا

ستراتیجیة النمو حینما ترید المؤسسة أن تحقق مستوى من األھداف یفوق ما تحقق في اتستخدم 
  لماضیة.السنوات ا

، 1968إلى سنة  1946في الفترة من سنة  استخدمتستراتیجیة النمو اوقد تبین من األبحاث أن 
ماعدا أوقات الكساد في ھذه  1973إلى  1968في الفترة من سنة  استخدمتالنمو  استراتیجیةن أو

  :3ستراتیجیة لألسباب التالیةوتستخدم المؤسسات ھذه اال الفترة.

ستراتیجیة اإذ تعتبر  ،رة البقاء في الصناعات التي تتعرض لتغیرات كبیرةیعتبر النمو ضرو ـ 
  البقاء ناجحة في األجل القصیر فقط، أما في األجل الطویل فإن ھذا یعني عدم البقاء.

  

                                                             
باغ، السعودیة، معھد اإلدارة العامة، ، ترجمة محمود عبد الحمید وزھیر نعیم  الصاإلدارة االستراتیجیةتوماس وھلین، ھنجر دافید،   1

  . 104، ص 1990
  . 104، ص 2002مجدالوي للنشر والتوزیع، ر ، غمان، دااإلدارة االستراتیجیة القطامین،أحمد   2

3 Jean Marie Chevalie, Op cit ,P , 238.  



   .ستراتیجیات النمواستفادة المجتمع من ـ ا

ّ االدفع للمدیرین: فـ  ل مما یدفعھم إلى تحمّ  ،اتع دافع المدیرین لتحقیق الذبمو تشستراتیجیات الن
ستراتیجیات رئیسیة تسعى المنظمة إلى تحقیقھا، كما أن استراتیجیات كاالمخاطرة، واتخاذ 

  ستراتیجیة الفعالة للنمو تجذب المدیرین األكفاء.اال

ستراتیجیات النمو في المنظمات ذات المنتج استراتیجیة نوعان ھما وتندرج تحت ھذه اال
  النمو عن طریق التنویع الخارجي. ستراتیجیاتاالواحد، و

  :ستراتیجیة النمو للمؤسسة التي تنتج منتجا واحداـ ا 1

یرتفع كثیرا عما تحقق في السنوات  ،ستراتیجیة إلى تحقیق مستوى من األھدافتھدف ھذه اال
 السابقة، وذلك عن طریق زیادة حجم اإلیرادات من المبیعات أو زیادة النصیب في السوق، أو

  ستخدام عدد من البدائل:استراتیجیة بفي السوق. ویمكن تحقیق ھذه اال التوسیع

زیادة مستوى المبیعات عن طریق تشجیع الطلب األول، وتشجیع وضع استخدامات جدیدة  ـ
ستراتیجیة للمنتوج الحالي في نفس المنطقة، ولنفس المستھلكین، وبنفس السعر، وقد سمیت ھذه اال

  المكثفة. باالستراتیجیة

یادة مستوى المبیعات عن طریق تنمیة السوق، أي بیع المنتجات الحالیة في أسواق جدیدة ز ـ
  قومیة أو دولیة. إقلیمیة أو

لمنتوج مثل لأو إضافة تعدیالت جدیدة  ،ستراتیجیات تسعیر جدیدةاستخدام ازیادة المبیعات ب ـ
  إدخال الماركات أو العالمات.  

  :ویعستراتیجیة النمو عن طریق التنا ـ 2

ستراتیجیات التي استخدمت وتتحقق بإضافة منتوجات أو ستراتیجیة من أقدم االالوتعتبر ھذه ا
  خدمات لخطوط المنتوجات الحالیة.

  :1ستراتیجیة إلى قسمینوتنقسم ھذه اال

  والذي بدوره ینقسم إلى: ستراتیجیة التنویع الداخلي:ا أ ـ

الخدمات الجدیدة المضافة ترتبط مع خط المنتجات التنویع المرتبط: ویحدث عندما تكون السلع و ـ  
قي، أو قنوات التوزیع، أو ـاجي، أو التسویـكالجانب التكنولوجي، أو اإلنت ،الحالیة في عدة جوانب

  المستھلك.

                                                             
1 idem,PP , 239,240. 



  

ستراتیجیة إذا كانت المنتجات أو الخدمات المضافة لیست التنویع الغیر مرتبط: تستخدم ھذه اال - 
الي في الجانب التكنولوجي، أو اإلنتاجي، أو قنوات التسویق، أو المستھلك. مرتبطة بخط المنتج الح

كل خط إنتاج لھ موارده األولیة ومستلزماتھ ومعداتھ اإلنتاجیة، وإمكانات ووسائل التسویق  أي أنّ 
ومنتجات األطعمة،  ،الخاصة بھ، وذلك مثل الشركات التي تنتج السیارات، وأجھزة الكمبیوتر

  لخ.اوالصواریخ...

  ستراتیجیة التنویع الخارجي:ا -ب 

أو الشراء، شراء شركات أو مشاركة المخاطر لشركات  االندماجالتنویع الخارجي المرتبط : أي  - 
تبیع سلعا أو خدمات لخدمة نفس المستھلك، ولنفس األسواق أو تستخدم جانبا تكنولوجیا مشابھا 

المؤسسة تستخدم الموراد الخاصة والمھارات للجانب الذي تستخدمھ المؤسسة. أي أن المنظمة أو 
  الوظیفیة في المجاالت الجدیدة الخاصة بالمنتوج .

التنویع الخارجي غیر المرتبط: ویشمل شراء شركات تستخدم جانبا تكنولوجیا یختلف عن  ـ 
خدمات تخدم مستھلكین مختلفین  تنتج منتجات أو سة، أوالجانب التكنولوجي الذي تستخدمھ المؤسّ 

  ترتبط بأوجھ النشاط الحالیة. عوامل نجاح حاكمة ال و أسواق مختلفة أوأ

  :1ستراتیجیة مشاركة المخاطراـ  3

المھارات الحالیة في  اتخاذتقوم على أسس  ،ستراتیجیات النمواستراتیجیة خاصة من اھي 
  .االندماج ستراتیجیة النمو الداخلي أوامنتجات األسواق الجدیدة، بدال من 

وھذا الوضع الغالب بالنسبة لھا،  ،ستراتیجیة  بین المؤسسات في بالد مختلفةالھذه ا وقد تقوم
وتختلف أھداف ودرجات نجاح ومشكالت  ؛أو قد تتم داخل حدود الدولة وبین الصناعات القائمة بھا

جیات، فبالنسبة لمشاركة المخاطر داخل حدود الدولة فإن األسباب التي یستراتكال النوعین من اال
  دعو إلى ذلك تتمثل في:ت

  تخفیض المخاطر بالنسبة للمشاركات الجدیدة. ـ

  مساعدة الشركات الصغیرة على منافسة الشركات الكبیرة. ـ

  سرعة إدخال التطویرات التكنولوجیة.ـ 

یتم ذلك  فغالبا ما ،ستراتیجیة مشاركة المخاطر خارج حدود الدولةا الستخدامأما بالنسبة  
  ذلك كما ذكرھا كركین.لألسباب التالیة: و

  الحصول على مزایا بالنسبة لكل من الطرفین وتخفیض التكالیف. ـ

                                                             
1 Yves Morvan, Economie Industrielle, Presses Uninersitaires De France-PUF, Paris, France, 1976, PP, 97, 98. 



  تحقیق زیادة في المبیعات، وتخفیض تكلفة اإلنتاج والتسویق. ـ

  سرعة إدخال التغیرات التكنولوجیة.ـ 

  كل من الشركتین. استقاللیة ستراتیجیة مشاركة المخاطراتحفظ ـ 

اللغة والثقافة، وإیجاد طرف مشارك  الختالفجنبیة بالنسبة تخفیض مخاوف الشركات األ ـ
  یفسر ذلك.

  ستراتیجیة التكامل الرأسياو ستراتیجیة التخفیضا: الفرع الثالث

  ستراتیجیة التخفیضاأوال: 

حتى تستطیع  ،ستراتیجیة على أساس المحافظة على حجم األعمال أو تخفیضھتقوم ھذه اال
  تحقیق مستوى أعلى من األداء.المؤسسة إعادة تنظیم نفسھا ل

  :1ستراتیجیة في الظروف التالیةوتستخدم ھذه اال

  إذا كان مستوى األھداف المحقق أقل مما تحقق في السنوات السابقة.ـ 

تسعى اإلدارة إلى تحسین مستوى األداء، وتحقیق التحسن الوظیفي، وتخفیض الوحدات ذات  ـ
  معدل التدفق النقدي السالب.

ارة إلى خدمة المستھلك في نفس خطوط المنتج أو الخدمات المقدمة، ولكنھا ترى تسعى اإلد ـ
  أنھ من الضروري تخفیض عدد خطوط المنتجات أو الخدمات.

  ستراتیجیة تمثل:ھذه اال الستخداموالمداخل الرئیسیة 

ومنھا تخفیض  ،وتتعدد المداخل واألسالیب التي تستخدم لتحقیق ھذا تخفیض التكالیف: - أ
وتحسین المظھر  ،األجھزة بدال من شرائھا لیف العمالة، وتخفیض تكالیف الصیانة، وتأجیرتكا

  بالنسبة لمنافذ التوزیع، وتحسین الجودة، وتحسین العالقة مع المستھلك.

الجید في النقدیة، واألصول المتداولة، وتحقیق الرقابة  االستثماروتشمل  زیادة اإلیرادات: ـ ب
وتحقیق زیادة في المبیعات بدون زیادة  ،تحصیل أوراق القبض وتحسین ،على المخزون

  زیادة األسعار إن أمكن ذلك.  المصروفات، أو

تحتاجھا  ویشمل ذلك بیع األرض والمباني، واألجھزة التي تتقادم وال تخفیض األصول: -ج
دم إمكانیة ظھر ع ستراتیجیة النمو ثمّ اشترتھا لتحقیق ابیع أصول كانت المؤسسة قد  المؤسسة، أو
  تحقیق ذلك.

                                                             
1 idem, PP, 112, 113. 



  

ستراتیجیة مركبة تجمع اأو  ،زیادة اإلیرادات وتحسین التكالیف من خالل :ـ إجراء التوازند 
  بینھا.

نخفاض استراتیجیات التخفیض أو إعادة النظر فیھا تتضمن مواقف، حیث یكون ھناك اومعظم 
  رئیسي في المبیعات أو النصیب في السوق أو كلیھما.

  :في ظل ظروف متعددة، نذكر منھاستراتیجیة االذه یتم استخدام ھو

أو إدراك  ،وقـاف في السـول على نصیب كـأو عدم الحص ،عدم نمو المبیعات نموا كافیا ـ
  اإلدارة لعدم قدرتھا على التنافس.

  أخرى. استثماریةوھناك فرص لبدائل  ،األرباح انخفاض ـ

  عدم تناسب بعض الوحدات اإلنتاجیة بعد التكامل. ـ

  عندما ترى اإلدارة أن ھناك فرصا أفضل في مجال أعمال أخرى. ـ

قرار بیع المؤسسة أو تصفیتھا من أصعب القرارات التي تواجھ اإلدارة، إذ یتضمن ویعتبر 
  معنى الفشل.

  ستراتیجیة التكامل الرأسيا: ثانیا

أكثر من  ستراتیجیة على ضم مرحلتین أوالتقلیدي تقوم ھذه اال االقتصاديطبقا للتعریف 
 االستراتیجیةوتتصف ھذه  وذلك تحت إدارة واحدة. ،معا االثنینمراحل اإلنتاج أو التوزیع أو 

  .1بتوسیع تعریف المؤسسة

  ستراتیجیة التكامل األماميا .1

توزیع المنتجات، ومن أمثلة  ویقصد بذلك أن تتحرك المؤسسة إلى األمام في مجال اإلنتاج أو
بإنشاء فروع للبیع في األقالیم أو المناطق بدال من البیع عن طریق ذلك قیام بعض شركات البترول 

  مستویات التوزیع.ووذالك بھدف التغلب على ظروف عدم التأكد بالنسبة للمبیعات  وكالء الصناعة،

  جیة التكامل الخلفيیستراتا .2

الالزمة وفیھا تتحرك المؤسسة إلى مجال األعمال الخاصة بإمدادھا بالموارد الخام أو الموارد 
  كما تقوم بعض الفنادق بإنشاء أقسام إلنتاج أثاث أو منتوجات التنظیف. ،لھا

  جیة التكامل الرأسي یكون بھدف تحقیق العدید من المزایا أھمھا:یستراتاو تبنى 

                                                             
1 Jean Marie Chevalie, Op cit ,P P , 155..157. 



إذ تخفض التكالیف الخاصة بالقوة البیعیة،  تخفیض تكالیف التبادل الخاصة بالبیع و الشراء:ـ 
  أو بحوث السوق. ، الترویج اإلعالن،

في الصناعات  خاصة تحقیق األمان في الحصول على المواد الخام الضروریة لإلنتاج،ـ 
  .الكثیفة لرأس المال

ھذا  نفحین توجد درجة من التأكد في الحصول على الموارد المطلوبة فإ ،تحقیق التنسیقـ 
  یؤدي إلى تحقیق التنسیق بین جداول اإلنتاج والمخزون.

فالمؤسسات التي  االبتكار؛على إمكانیات تكنولوجیة أعلى، مما یساعد على تحقیق الحصول ـ 
  .        االبتكارمما یساعد على التطور و ىتتكامل في مجال اإلنتاج أو التنسیق تتوفر لدیھا إمكانیات أعل

  االنسحابستراتیجیة او ستراتیجیات التحالفا: الفرع الرابع

  ستراتیجیات التحالفا أوال:

لیھا سابقا لكل واحدة منھا میزاتھا وتصورھا، إستراتیجي التي تعرضنا ن نماذج التحلیل االإ
افسیة أي أنھا تفترض جدال نیجمع بینھما ھو حدود أو محدودیة مجال تطبیقھا، فھي نماذج ت لكن ما

  لى مقاربات أخرى.إتكون ھناك منافسة یجب اللجوء  وعندما ال ،أن ھناك منافسة

ستراتیجیات التحالف التي تزایدت في السنوات األخیرة الدراسات المتعلقة بوھو موضوع ا
ستراتیجیات ى أحیانا االوالتي تسمّ  ،ستراتیجیةالتي تمخضت عنھا، وضع مفاھیم جدیدة لال

وخارج ھذا  ،ستراتیجیات التحالف، أو التعاون وھي التسمیات األكثر استعماال حالیااالعالئقیة، أو 
   1.ستراتیجیات التي تتوجب إعادة النظرل االاإلطار تندرج ك

 يقتصادالمھ من أعمال اییمكن التمییز بین اتجاھین في ھذا المجال، األول یستلھم مفاھ 
الموجودة   les transactionالذي یدرس التعامالت أو الصفقات ، O.E.William sonاألمریكي 

یقترح نقدا إیدیولوجیا  ،كالیة في طرحھوھو أكثر رادی ،تجاه الثانيبین المؤسسة ومحیطھا. اال
critique ideologique والتي توسعت في فرنسا خاصة في مدرسة  ،للنماذج التنافسیةHEL لكن .

ھیكل المنافسة العالمیة سوف یكون مختلفا  أنّ  2000في األخیر یعتقد البعض أنھ في آفاق سنة 
، إذن سوف یشھد العالم شبكة واسعة من تماما عما كان علیھ في سنوات السبعینات والثمانینات

أكبر منافسین في كل قطاع، حیث یضع ھؤالء  10لیتطور بین حوالي  ،التحالفات المتعددة
المنافسون وبصورة جماعیة المراد لرفع أثر الخبرة في مجال اإلنتاج والبحث وتبادل التكنولوجیا 

ن المؤسسات سوف یتمخض عن األول، بین شبكات التوزیع، وفي ھذا اإلطار مفھومین للتحالف بی
تحالف بین  شریكین لكل واحد منھما ما یجنیھ من عملیة التحالف، والثاني یكون التحالف شكال من 

  أشكال استمرار التحالف بأشكال أخرى.

                                                             
1 stratégie, structure , decision ,identité , politique gerele d’entreprise, edition  2  : Paris 1988. p. 14. 



  

وبعد تحلیل تطور وخصائص التشارك  H.Parmulter  ، D.Heenanفإن  ،وبشكل عام
  التي یمكن تلخیصھا فیما یلي: ،روریة لنجاحھستراتیجي قد درسنا الشروط الضاال

بھدف تقییم  ،ستراتیجي یجب أن یسبق تشكیل أي تحالفاوتفكیر   ،ستراتیجیة سابقةاوجود ـ 
  التناسق بین أھداف الشركاء.

  وھذا یتم بتبادل المستخدمین في كل المستویات. ،والتنسیق لالتصالنوعیة جیدة ـ 

  أو ثقافة. ،) styleط ـم ( نمـة من القیـا مجموعون یتقاسمفالشركاء یجب أ ،ثقافة مشتركةـ 

  .نفوذوجود مراكز قرار لھا  ،أنظمة تسییر مستقلةـ 

التخصص الضیق، وھذا یمكن أن یفقد أحد  مثل ،عتبار بعض العوامل الحرجةاألخذ في االـ 
  .فقدان جزء من ھامش المنارة لألطراف المتحالفة، وكذلك الشركاء جزء من المعرفة

  االنسحابستراتیجیة ا: ثانیا

التي تتبعھا المؤسسة في المراحل الصعبة بحیث تأخذ  االتجاھاتستراتیجیة من تعتبر ھذه اال
بتداء من القرارات البسیطة إلى غایة القرار ا ؛ھذه عدة مظاھر، وعدة أشكال االنسحابعملیة 
تخاذ بعض اإلجراءات اتتمثل في فالقرارات البسیطة یمكن أن  .وسلبیة على المؤسسة أثرااألكثر 

  كتخفیض التكالیف الثابتة.  ،المؤقتة بھدف معالجة وضعیة ال یمكن أن تدوم كثیرا

تتمثل في التخلي عن وحدات عملیة كاملة،  ،أما القرارات األخرى، والتي تكون أكثر صرامة
ة إمكانیات مالیة بصفة جزئیة، ألن مثل ھذه القرارات قد توفر للمؤسس االستثمارأو التخلي عن 

تسمح لھا بمواجھة الصعوبات التي تتعرض طریقھا؛ غیر أن مثل ھذه القرارات  الصارمة المتمثلة 
مثل التخلي  ،في التخلي عن بعض الوحدات قد تؤثر على المؤسسة سلبیا خاصة على المدى الطویل

المتمثل في التوقیف عن وحدة البحث والتطویر لمدة معینة؛ ولكن القرار األكثر صرامة ھو ذلك 
ھر ظالتي قد ت االجتماعیةخاصة المشاكل  ،النھائي لنشاط بعض الوحدات للنتائج التي ستترتب عنھ

  بعد ذلك.

لمواجھة مثل ھذه المشاكل ھي تلك  االمؤسسة األفضل تحضیر أنویبدو واضحا ھنا 
 ،من قطاع معین االنسحاببحیث یمكنھا ذلك من معالجة  ،المؤسسات التي تعتمد على التنویع

  بإدماج األفراد والموارد األخرى في قطاع آخر.

لیست  ،التي وصفناھا بصورة مختصرة ،ستراتیجیة األربعةالا االتجاھاتوعلى العموم فإن 
التي  تاالتجاھاغیر تلك  اتجاه اختیارالوحیدة التي یمكن أن تتبعھا المؤسسة بحیث یمكن لھا 

وكذا  ،یط الذي تنشط فیھ واألھداف التي سطرتھا لنفسھاذكرناھا، وذلك وفق ما یقتضیھ المح
  األولویات التي تسعى لتحقیقھا.  

  



  ، واستراتیجیة التنویعستراتیجیة التخصصا: خامسال الفرع

  : استراتیجیة التخصصأوال

ستراتیجیة في غالب األحیان من طرف المؤسسات الناشئة في نشاطھا، حیث تتخذ ھذه اال
من ثم ضمان بقائھا ووسائلھا ومواردھا على نشاط معین إلى التحكم فیھ؛ یؤدي تركیزھا  لكل 

  .االنطالقخاصة في ھذه المرحلة الحرجة التي تتمثل في مرحلة 

ستراتیجیة منطقیة بالنسبة للمؤسسات الناشئة التي تكون بصدد البحث ویمكن أن نعتبر ھذه اال
التي یمكن أن تمنحھا مثل ھذه  االمتیازاتن عن مكان لھا في السوق؛ ونشیر ھنا إلى أنھ بالرغم م

من وضعیة  االستفادةكالتبسیط في التسییر، ووضوح األھداف التي تقوم بھا، وبذلك  االستراتیجیة
، إذ ستقوم المؤسسة التي االستراتیجیةجیدة بالنسبة للمنافسین، ویمكن أن تتأتى عدة عیوب من  ھذه 

 الذي ال الشيءكیز مجمل مواردھا حول نشاط واحد، ستعتمد على التخصص لبلوغ أھدافھا بتر
  .ایخلو من المخاطر بحیث یكفي أن یحدث تغییر معین في البیئة حتى یكون بقاء المؤسسة مھدد

ص األفراد، والوسائل قد یؤدي إلى فقدان المرونة، خاصة من الناحیة التنظیمیة؛ تخصّ  أنكما 
  جدیدة التي یمكن أن تمنح لھا.الفرص ال اغتناموبذلك لن تتمكن المؤسسة من 

مام أ اعلى نشاط واحد یمكن أن یشكل حاجز لى أن عملیة التخصص والتركیزإكما نشیر أیضا 
لى التأقلم، خاصة لما یبدأ السوق في التدھور، ولما تتغیر عتنمیة، وتطویر قدرات المؤسسة 

دان بسبب تخصصھا في من المی وانسحبتالمعطیات البیئیة، حیث الكثیر من المؤسسات غابت، 
  .1نشاط واحد، ولعدم تمكنھا من مواكبة ومسایرة التغیرات الحادثة في البیئة

  ستراتیجیة التنویع: اثانیا

تخاذ المعالجة المشاكل، ولتفادي األخطار التي أشرنا إلیھا سابقا، تلجأ بعض المؤسسات إلى 
التنویع من توزیع الخطر ھذا یمكن  ، بحیثانشغاالتتجاه آخر وھو التنویع، الذي یستجیب لعدة  ا

  .ختفاء المؤسسة من الساحةانسحاب واوالتي قد تؤدي إلى  وتفادي الوقوع في األخطاء السابقة،

على التنویع سیمكن المؤسسة من تحقیق نوع من التوازن بین عوائد  االعتمادوبالفعل فإن 
ص مردودیة بعض المنتجات وأرباح بعض النشاطات ونقص البعض اآلخر من خالل تغطیتھا لنق

  أفضل في السوق . االتي قد تكون في مرحلة تدھور بربحیة منتجات أخرى تحتل مكان

وبالتالي ممارسة  ،بحثا منھا عن دخول أسواق جدیدة ،كما أن المؤسسة تلجأ إلى التنویع
قة من نشاطات متنوعة ومختلفة؛ وقد تعتمد المؤسسة أیضا على التنوع لما تكون النتائج المحق

  .2في مجاالت أخرى االستثمارتمنح للمؤسسة إمكانیة  ،المنتوجات القاعدیة جد مرضیة

  سنمیز فیما یخص التنویع بین نوعین:
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على الخصائص السابقة للمؤسسة التي ستعتمد في ھذه الحالة على نفس  باالحتفاظالتنویع  - 
  والتكنولوجیة في منتجاتھا الجدیدة .من الناحیة التنظیمیة، وعلى نفس الكفاءات الفردیة،  االتجاه

من  سواء ،على نفس خصائص المؤسسة االعتمادعلى العموم فإن أھم خاصیة لھذا التنویع ھو 
  لخ.االناحیة التنظیمیة ،التكنولوجیة ......

إذ  ،ھو ذلك الذي ال یعتمد على الوسائل والخبرات السابقة للمؤسسة :النوع الثاني للتنویع - 
لى وسائل وطرق مختلفة في اإلنتاج؛ بحیث نجد أن ھذا ع االعتمادخیرة بصدد ه األذستكون ھ

باإلضافة إلى  ،محدد اختصاصالنوع من التنویع یعتمد خاصة من طرف المؤسسات التي لیس لھا 
تلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقیق توازن بین مختلف المجاالت التي تھتم بھا، مغطیة بذلك 

بعض اآلخر؛ كذلك فإن ھذا النوع الثاني من التنویع یمكن أن یعتمد من طرف تدھور البعض بنمو ال
مؤسسات في حالة جیدة من الناحیة المالیة، ولكن آفاق النمو والتطور في قطاعھا ضیقة، وبذلك 

  ، وأكثر ربحیة.استتجھ نحو قطاعات أكثر نمو

جیة بین یستراتفي اال اماالنسجعدم ، ن یطرحھا النوع الثانيأومن أھم المشاكل التي یمكن 
التي سیكون من الصعب  ،بھا الوحدات المتعددة تحظىالتي  االستقاللیةمختلف النشاطات من جراء 

  .1التحكم فیھا وتوجیھھا نحو تحقیق األھداف العامة للمؤسسة رینالمسیلى ع

  : استراتیجیة االنكماشالفرع السادس

ا تواجھ أزمات طارئة تامل تجاوزھا والبقاء تعتمد المنظمات على استراتیجیة االنكماش عندم
 في األسواق وذلك من خالل تقلیص بعض النشاطات أثناء أوقات األزمة.

ولھذا المعنى فان االنكماش ھو محاولة من المنظمة لتخفیض عناصر التكلفة عندما یكون 
ادائھا معبرا  الموقف التنافسي لجمیع أو اغلب خطوط منتجاتھا ضعیفا مما ینعكس سلبا في مستوى

عنھ بانخفاض األرباح والمبیعات. وتتشكل مالمح استراتیجیة االنكماش عبر أربعة استراتیجیات 
  :2فرعیة ھي

  : استراتیجیة المنظمة األسیرةأوال

قد تقرر اإلدارة العلیا في المنظمة ان تجعل نفسھا أسیرة لدى احد اكبر زبائن المنظمة لضمان  
دما تكون الصناعة ذات جاذبیة ضعیفة فضال عن معاناتھا الناجمة عن استمرار وجودھا السیما عن

بعض المشكالت كانخفاض المبیعات أو زیادة الخسائر. وخیر مثال على ھذه االستراتیجیة ھو 
على قیام فریق متخصص من  Simpson Industries of Birminghamعندما وافقت شركة 
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من إنتاجھا  %80تعھد األخیرة بشراء أكثر من بفحص سجالتھا مقابل  General Motorsشركة 
  .1ولفترة طویلة من الوقت

  ثانیا: استراتیجیة البیع او/ والتجرید

تقوم استراتیجیة البیع على فكرة قیام منظمة ما بعرض نفسھا للبیع أمام منظمة أخرى وذلك 
المعروضة  بشرطین األول ھو الحصول على سعر بیع جید والثاني ھو احتفاظ موظفي المنظمة

البریطانیة ھذه االستراتیجیة عام  Land Roverللبیع بأعمالھم بعد عملیة البیع. وقد اعتمدت شركة 
بلیون دوالر. أما  102األلمانیة بسعر  BMWعندما عرضت نفسھا للبیع أمام شركة  1994

في  بخصوص استراتیجیة التجرید فان المنظمة یمكن ان تعتمدھا إذا كانت تعاني من صعوبات
موقفھا التنافسي وتمتلك وحدات أعمال استراتیجیة متعددة فإنھا والحالة ھذه یمكن ان تبیع (تتجرد) 

 Land Roverبیع   عندما أعادت BMWاحدھا السیما ذات النمو المنخفض وھذا ما اعتمدتھ شركة 
  .  Fordسنوات من عدم جدواھا لشركة  6بعد 

  ثالثا: استراتیجیة اإلفالس/ التصفیة 

تتضمن استراتیجیة اإلفالس قرار اإلدارة العلیا بالتخلي عن المنظمة لصالح المحكمة التي 
تتولى بدورھا سداد التزامات ھذه المنظمة، وإذا كان الھدف من استراتیجیة اإلفالس ھو البقاء أو 

ة ذات الدیمومة فان استراتیجیة التصفیة تسیر على العكس من ذلك ( الزوال). فعندما تكون الصناع
جاذبیة ضعیفة والموقف التنافسي للمنظمة ضعیف ایضا عندھا ال یكون أمام االدارة العلیا ومجلس 
االدارة في المنظمة سوى اتخاد قرار مشترك بتحویل موجودات المنظمة إلى سیولة ( نقد) بھدف 

ى حاملي استخدامھ في تسدید التزامات المنظمة تجاه الجھات الخارجیة وتوزیع ما تبقى منھ عل
  األسھم.

  رابعا: استراتیجیة إعادة التأھیل ( اإلنفاق)

تركز ھذه االستراتیجیة على تطویر الكفاءة التشغیلیة للمنظمة السیما عندما تعاني من  
  مشكالت بسیطة لم تتفاقم بعد.

یستند تطویر الكفاءة التشغیلیة في المنظمة إلى مرحلتین األولى ھي مرحلة التقلیص وتشمل 
ة الجھود الھادفة لتدارك الوضع الحالي ومن ثم العمل على تخفیض التكالیف غیر مجموع

الضروریة. إما المرحلة الثانیة فھي مرحلة الدمج والتي تتعلق بتنفید البرامج الكفیلة بالمحافظة على 
  :2استقرار المنظمة بصورتھا الجدیدة. ویوجد نوعان من استراتیجیات إعادة التأھیل ھما

اذ تقوم ھذه االستراتیجیة على افتراض ان أھداف  یة إعادة تأھیل العملیات:استراتیج .1
المنظمة واستراتیجیتھا ھي صحیحة ومناسبة. وھناك عدد من البدائل التي تتضمنھا ھذه 

  االستراتیجیة ھي:
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  زیادة االیرادات عبر زیادة االعالن، زیادة أو تخفیض االسعار، وزیادة مستوى خدمة
  .الزبون

  التكالیف عبر تخفیض حجم القوى العاملة، تأجیر اآلالت بدال من شراءھا...الختخفیض.  

 .زیادة مجرى النقد عبر بیع الموجودات والتخفیض من المنتجات الھامشیة  

  استراتیجیة إعادة التأھیل االستراتیجي: .2

داء وتعتمد ھذه االستراتیجیة عندما تكون أھداف المنظمة واستراتیجیاتھا ال تتناغم مع األ
المرغوب بموجب ھذه االستراتیجیة یتخذ مجلس االدارة قرار بإجراء تغییرات إداریة قد یكون 

  احدھما حل فریق اإلدارة العلیا كلیا بعد التأكد من جانبین ھما:

 .تحدید فیما إذا كانت الصناعة تحتمل إحداث التخفیض  

 مة إلحداث التخفیض.تحدید فیما إذا كانت المنظمة تمتلك المقدرات الجوھریة الالز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ة:ــخالص

  

إن االتجاه المعاصر في مجال االقتصاد الصناعي ینصب تركیزه على الرؤیة التكاملیة 
والشمولیة لألنشطة والسلوكات االستراتیجیة للمؤسسات في الصناعة، والسعي وراء التفاعل فیما 

حقیق التنمیة االقتصادیة، بحیث تكون ككتلة بینھا من أجل إعطاء أداء صناعي للقطاع بما یسمح بت
واحدة، والسلوك اإلستراتیجي كفیل بتحقیق ھذه التفاعالت والتكامالت فیما بین المؤسسات من أجل 
رفع كل العوامل المؤثرة علیھا ومن أھمھا السیاسات الصناعیة الحكومیة، بما یسمح للمؤسسات 

  نحو المستقبل االستراتیجي في الصناعة.بضبط وتفعیل حركاتھا نحو ضمان االستمراریة 

وفي ظل المنافسة والمحیط اللذان یمتازان بالحركیة، لم یعد للمؤسسات أن تدیر سلوكاتھا 
االستراتیجیة إال بعقل استراتیجي، بما یسمح لھا من التكیف بشكل أكبر مع الظروف المحیطة بھا، 

ى تحلیل وقراءة المحیط الذي تتواجد بھ وھذا النجاح أصبح یتطلب قدرات استراتیجیة قادرة عل
برؤیة مستقبلیة بجمیع متغیراتھ، من أجل التقلیل من خطر المنافسین ووضع عوائق أمام دخول 
منافسین جدد في الصناعة، كل ھذا من أجل ضمان مركز استراتیجي تنافسي دائم في القطاع الذي 

  تنشط فیھ.    

 

  

 

 

 

  

  

  

  



  

  








 














  

  :تمھیـــــد

  

ات ف المؤسس ي مختل ادیة تبن ة االقتص ة الجزائری ة الشرس ل المنافس ي ظ تراتیجیتھا ف ي  اس ف
ب ذا توج ات ل ف القطاع ا مختل أقلم فیھ روف أن تت ذه الظ ي ھ ا وف ارات  علیھ ف الخی ع مختل ووض

تراتیجي ال لوك اس ل س اه ك بة اتج وات المناس ذ الخط اعدھا وتتخ ي تس تراتیجیة الت اه االس ذي یتبن
ىالمنافس اآلخر أو المنافسین ككل ل إل ل دور ، ویھدف ھذا الفص اب تحلی ة األلع ي المجال  نظری ف

الجزائر االقتصادي وخاصة المنافسة ال ب اتف النق ة الھ ا وقواعدھا في قطاع خدم ف أدواتھ ، بمختل
ى الم زم عل ذلك ل ھدھا مجال االتصاالت، ل ي یش ورة الت ة الث ي الصناعیة من أجل مواكب املین ف تع

لة  ة التطورات الحاص ة لمواكب ھ المنافس ع ھت أقلم م قطاع خدمة الھاتف النقال إتباع استراتیجیات تت
  . وانتھاج مختلف األدوات واآللیات التي تسمح لھا مختلف الھیئات الحكومیة في القطاع

اتف ة الھ ى قطاع خدم قاطھما عل ریین وإس ال  ولذلك یأتي ھذا الفصل تطبیقا للفصلین النظ النق
ذا  دو ) وك وبلیس، أوری ازي، م ثالث (ج املین ال ین المتع ا ب ادة م ة ح ھد منافس ث یش الجزائر، حی ب
ك  ى منافسیھ وذل زع الصدارة والقضاء عل ى ن ل إل الحیویة والتطور الدائم، لذلك یحاول كل متعام

  بإتباع مختلف االستراتیجیات الممكنة لذلك.

  یث:وتم تقسیم ھذا الفصل إلى ثالث مباحث ح

  :لمحة عن قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائرالمبحث األول.  

  :تطور الطلب بقطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر ومختلف تشكیلة منتجاتھا.المبحث الثاني  

  :استخدامات نظریة األلعاب لمتعاملي خدمة الھاتف النقال بالجزائرالمبحث الثالث.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دمة الھاتف النقال بالجزائرالمبحث األول: لمحة عن قطاع خ

في الجزائر یقتضي الوقوف لتطوره في العالم  إن محاولة التعرف على سوق خدمة الھاتف النقال
باعتباره قطاع حیوي جدا ویعد بالكثیر في المستقبل، إذ أنھ یشھد نموا وتطورا فاق توقعات المراقبین 

  دم أم العالم الذي ھو في طور النمو.  االقتصادیین في جمیع أنحاء العالم سواء العالم المتق

  واقع قطاع خدمة الھاتف النقال والثابت في العالم المطلب األول:

الم  ي الع ت ف اتف الثاب ال والھ اتف النق سأحاول في ھذا المطلب التطرق إلى تطور لخدمتي الھ
  . وفي الدول العربیة وإبراز من خاللھا مكانة الجزائر في الوسطین العربي والعالمي

  الفرع األول: تطور خدمتي الھاتف الثابت والنقال بالعالم

رة، اآلونة في االقتصادي االنكماش رغم ا خدمات استعمال زال ال األخی  المعلومات تكنولوجی
العالم. حیث  أنحاء جمیع في ینمو واإلنترنت، المتنقلة، والھواتف الثابتة، الھواتفمثال  واالتصاالت،

 175خدمة الھاتف النقال في  في االشتراكات من ملیار 7.7یقدر بنحو  ما ھناك كان 2017في سنة 
ة الھواتف انتشار تجاوز، والعالم في نسمة 100لكل  103.5 یعادل بما ،بلدا من بلدان العالم  المتنقل

نة  النامیة البلدان في الخلویة س الس ن االشتراكات  6.33في نف ار م ً ملی ا ل  98.7نحو  بالغ  100لك
ً  ذلك قل ئنول. نسمة دان في المتوسط عن كثیرا ة البل ث المتقدم ي 100االنتشار  نسبة تتجاوز حی  ف
ع، وفيللنظر.  الفتا الحاصل التقدم معدلیظل  ،نسمة 100لكل  127.3أي  المائة ا الواق  انتشار نم

ملیار  3.26كانت  ینماح 2009عام  منذنسبتھ  مثلي من بأكثر النامیة البلدان في خدمة الھاتف النقال
  .1ةمنس 100لكل  58.2أي 

ھ التي الھامة التحدیات أحدو ب تواج د جل اس من المزی ى الن ط عل ت خ اتف الثاب ل الھ ي یتمث  ف
اذ المحدود التوفر ى  للنف ریض النطاقإل ت، الع و الثاب ي فھ ام ف ر األول المق ى حك ي ھمستعملی عل  ف
ي الثابت العریض النطاق في ركینالمشت نصفمن  وأكثرالنامیة.  البلدان وبعض المتقدمة البلدان  ف
الم امي الع ي نجدھم الن ي الصین ف ات سبقت الت ي المتحدة الوالی ام  ف أكبر 2008ع  للنطاق سوق ك

ریض  النطاق انتشار معدالت وتعادلالعالم.  في الثابت العریض ل  23الع مة  100لك ينس دان ف  البل
  .2 الصین ) استثنینا إذا المائة في اثنانالنامیة (  البلدان في فقط المائة في وأربعة المتقدمة،

ات تكنولوجیا لتنمیة القیاسي الرقم في األوائل العشرة والبلدان ام  واالتصاالت المعلوم  2008لع
بح ب  س ا ترتی يمراتبھ مبرغ السوید ھ ة ولكس ا وجمھوری دانمارك كوری دا وال لندا وھولن  وأیس

 التي أوروبا في منھا، اثنان إال كافة، البلدان ھذه عوتقة. والمملكة المتحد والنرویج والیابان وسویسرا
ال وفي واالتصاالت المعلوماتلتكنولوجیا  التحتیة البنیة في العالم في الرائدة المنطقة تعد ى اإلقب  عل
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ىوخدماتھا.  ال انتشار معدالت تتخط اتف النق ة الھ بة  خدم ي 100نس ة  ف يالمائ دان معظم ف  البل
 .اإلنترنت ثالثة كل من أوروبیین من بیقر ما ویستعمل األوروبیة،

،ً دان وإجماال ي البل ل الت ب تحت ا، المرات ق العلی رقم وف ي ال ة القیاس ا لتنمی  المعلومات تكنولوجی
 بلدان ھي الدنیا المراتب في حلت التي تلك معظم أن حین في المتقدم، العالمإلى  تنتمي واالتصاالت،

ً  البلدان أقل فئة من الدخل منخفضة   .نموا

ال  اتف النق ت والھ اتف الثاب الجدول والشكل التالیین یوضحان تطور عدد مشتركي خدمتي الھ
  نسمة: 100في العالم لكل 

  دولة ) 175): اشتراكات الھاتف الثابت والنقال بالعالم (  13الجدول رقم (  

 السنة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

 اشتراكات الھاتف الثابت 972 1,004 1,046 1,095 1,142 1,179 1,202 1,229 1,254 1,249 1,254 1,261 1,243

 اشتراكات الھاتف النقال 7,740 7,511 7,184 6,996 6,661 6,261 5,890 5,290 4,640 4,030 3,368 2,745 2,205

در: االت المص دولي لالتص اد ال ا المقح: اإلتح ام تكنولوجی ام ائق وأرق االت لع ات واالتص ، 2017علوم
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU  ، :03/08/2017تاریخ.  

  
  :من خالل الجدول السابق نتحصل على الشكل التالي

  دولة ) 175): اشتراكات الھاتف الثابت والنقال بالعالم (  29الشكل رقم ( 
  ( األعمدة البیانیة )

  الوحدة: بالمالیین
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 12من إعداد الطالب، انطالقا من الجدول رقم ( المصدر: 

  



  

ي ) الخاصة ب 13ولتوضیح اإلحصائیات الموجودة في الجدول رقم (  تطور عدد المشتركین ف
ل استعمال والنقال بالعالم یمكنت شبكة الھاتف الثاب اني التمثی ذلك ل البی اتك ة لمنحنی ا البیانی ي كم  ف

  :التالیین الشكلین
  دولة ) 175(  تطور خدمتي الھاتف الثابت والنقال بالعالم):  30الشكل رقم ( 

  ) البیانیة منحنیاتال( 
 الوحدة: بالمالیین

  

  

   

  

  
  

  ) 12دول رقم ( انطالقا من الج عداد الطالب،من إالمصدر: 

من الجدول والشكلین السابقین نالحظ أن قطاع خدمة الھاتف النقال قطاع واعد نظرا لتطورات 
دول  2017 – 2005التي شھدھا خالل الفترة الممتدة (  ھ ال دمھا ھت ي تق ة الت ود التنمی ) ناتج عن جھ

لت نسبة تط ي وص ة والت تثمارات األجنبی ى االس ا عل ي في ھذا القطاع وانفتاحھ ور االشتراكات ف
ال  اتف النق ة الھ بة % 250.23خدم ت نس ت فانخفض اتف الثاب تراكات الھ بة لالش ا بالنس . أم

ـ اع  % 21.8 االشتراكات ب ذا القط ا لھ ي اھتمام م تعط ي ل ة الت دول النامی ب ال ا بنس را لتأثیرھ نظ
  جیة.    واالحتكارات التي یشھدھا من طرف الدولة وعدم انفتاحھا على االستثمارات الخار

  :ةحسب المنطق النقالالھاتف  خدمة انتشارنسبة اشتراك  انیوضح ینوالشكل التالیالجدول 

  حسب المنطقة النقالالھاتف خدمة  نسبة انتشار):  14الجدول رقم ( 
 ( بالملیون )

 السنة 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

 افریقیا 759 709 708 639 576 506 437 366 298 246 174 129 87
 الدول العربیة 420 415 416  412 405 379 349 310 263 213 173 125 84

 المحیط اآلسیوي 4,230 4,070 3,778 3,678 3,463 3,234 3,029 2,614 2,164 1,773 1,398 1,074 833
 یلث الدول المستقلةكومنو 398 397 395 390 386 370 360 377 355 312 267 227 166
 اوربا 745 742 741  743 746 736 723 709 717 714 677 610 550
 األمریكتین 1,145 1,136 1,104 1,092 1,043 995 952 881 809 741 649 552 459

، 2017ائق وأرقام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لعام قح: اإلتحاد الدولي لالتصاالت المصدر:
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU  ، :03/08/2017تاریخ.  



  التالي: عمدة البیانیةألالشكل لعلى  نتحصل الجدول السابق من انطالقا

  حسب المنطقة النقالتف الھاخدمة  نسبة انتشار ): 31الشكل رقم ( 
  األعمدة البیانیة )(

 الوحدة: بالمالیین
  

  

  

  

  

  ) 13انطالقا من الجدول رقم (  عداد الطالب،من إالمصدر: 

  ومن خالل الجدول السابق وبأكثر تفصیل نتحصل على شكل للمنحنیات البیانیة الموالي:

  قةحسب المنط النقالالھاتف خدمة  نسبة انتشار):  32الشكل رقم ( 
  البیانیة ) منحنیات( ال

 الوحدة: بالمالیین

  ) 13انطالقا من الجدول رقم (  عداد الطالب،من إالمصدر: 



  

الل الجدول  ي عدد من خ ة األسد ف ة أو الحص بة الغالب ھ النس ا أن ابقین یتضح لن كلین الس والش
كانیة  ة الس یوي للكثاف ا دول المحیط اآلس لت علیھ ال تحص اتف النق ة الھ وق مشتركي خدم ذا س وك

ل  نة  4.230واعدة حیث تضاعف عدد المشتركین لیص ون مشترك س د عن  2017ملی ا یزی أي م
  ) كونھا سوق واعدة، ثم تلیھا األمریكتین 2017 - 2005خمس مراة في ھذه الفترة ( 

  بالدول العربیة تطور خدمتي الھاتف الثابت والنقالالفرع الثاني: 

ة تشكل الدول العربیة جزءا من المنطق ة الصاعدة وسریعة النمو، تتمیز بغنى مواردھا الطبیعی
واق ). وال  رر األس ى السواء ( أي تح ام والخاص عل اع الع لة للقط یة متواص الحات مؤسس وبإص
ت)  اتف الثاب ال والھ اتف النق ریب في تكنولوجیا المعلومات واالتصال (نخص بالذكر ھنا خدمة الھ

للنمو في الدول العربیة، وبتطورات عدیدة تجري في ھذا ھي إحدى المناصب االقتصادیة الرئیسیة 
  المجال على مدى السنوات الماضیة.

یبدو عموما وجود عالقة خطیة بین سكان منطقة الدول العربیة الذین یمثلون حوالي خمسة في 
ث  ا. حی ال عالمی ات واالتص ا المعلوم دمات تكنولوجی ن خ تھ م ین حص الم وب كان الع ن س ة م المائ

بة  2017في سنة استأثرت  ة بنس دول العربی ال  % 5.43ال اتف النق ة الھ ي خدم ن االشتراكات ف م
  .     1من خطوط الھاتفیة الثابتة عالمیا %3.09عالمیا، 

دره  دل سنوي ق وا متسارعا بمع ة نم ة المتنقل ھدت المھاتف . % 55حیث خالل العقد الماضي ش
. وفي نفس الوقت، كان في المنطقة 2008العام بحلول نھایة   %63وبلغة نسبة انتشارھا بین السكان 

كان.  10 ن الس ة م ل مئ ة لك الي یوضح خطوط ھاتفیة ثابت ي والجدول الت تطور عدد المشتركین ف
   خالل السنوات األخیرة: شبكة الھاتف الثابت بالدول العربیة

  تطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف الثابت بالدول العربیة):  15 الجدول رقم (
)یون الوحدة: بالمل (    

  2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008  2007  2006  2005  السنة

 3.40 3.28 3.10 3.13 3.29 3.06 2.92 2.58 3.07 3.07 2.84 2.57  الجزائر

 2.07 2.22 2.49 2.92 3.28 3.57 3.75 3.52 2.99 2.39 1.27 1.34  المغرب

 0.97 0.94 0.95 1.02 1.10 1.22 1.29 1.28 1.24 1.27 2.27 1.26  تونس

 3.64 3.75 3.62 4.94 4.80 4.63 4.17 4.17 4.10 4.00 3.95 3.84  السعودیة

  30  30  30  33  34  35  35  34  35  33  31  30  الدول العربیة

، 2017ائق وأرقام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لعام قح: االتحاد الدولي لالتصاالت المصدر:
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU  ، :03/08/2017تاریخ. 

   
تطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف ولتوضیح اإلحصائیات الموجودة في الجدول الخاصة ب

ل استعمال یمكن بالدول العربیة الثابت اني التمثی طة البی دة بواس ات األعم ة والمنحنی ا البیانی ي كم  ف
  :التالیین الشكلین
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 في الدول العربیة الھاتف الثابت عدد المشتركین في شبكةتطور  ): 33الشكل رقم ( 
  األعمدة البیانیة )(

 الوحدة: بالمالیین
  

  
  

  

  

  

  ) 14قا من الجدول رقم ( من إعداد الطالب، انطالالمصدر: 

وكذلك نتحصل على منحنیات البیانیة لتطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف الثابت في الدول 
  العربیة كما ھو موضح في ما یلي:

  في الدول العربیة الھاتف الثابت عدد المشتركین في شبكةتطور  ): 34الشكل رقم ( 
  البیانیة ) منحنیات( ال

 الوحدة: بالمالیین
  

  

  

  
  

  
  

  

  ) 14من إعداد الطالب، انطالقا من الجدول رقم ( المصدر: 



  

دد مشتركي  من خالل الجدول السابق وانطالقا من الشكلین نالحظ أنھ ھناك نمو بطيء جدا لع
ذه  الل ھ ر خ ي الجزائ خدمة الھاتف الثابت خاصة تونس والمغرب، حیث نالحظ نمو ھذا القطاع ف

ن  رة م ون مشترك إ 2.57الفت ى ملی نة  3.40ل ي س ون ف در حوالي  2016ملی ادة تق مشترك أي بزی
ت ضئیلة حیث تمیزت % 24.41 و كان ة ھذه الفترة بالزیادة المستمرة ول دد مشتریك خدم ا لع ، بینم

ن  زداد م ل  30الھاتف الثابت في الدول العربیة نالحظھا ت ون مشترك لتص زل  35ملی م ن ون ث ملی
ى  ون  30عدد المشتركین لیعود إل ي سنة ملی یة  2016مشترك ف روف السیاس اتج عن الظ ذا ن وھ

ة  ي انخفض عدد مشتركي خدم ونس الت ي ت ث ف رة، حی ذه الفت واالجتماعیة للدول العربیة خالل ھ
نة  0.97الھاتف الثابت إلى  غ   2005ملیون مشترك مقارنة في بس ان عدد المشتركین یبل  1.26ك

ة حیث تمیزت ھذه الفترة ب % 23.02بانخفاض قدره  ي عدد مشتركي خدم اض ف الزیادة ثم االنخف
ت  اتف الثاب ة الھ ي انخفض عدد مشتركي خدم عودیة والت ة الس ة العربی ا المملك الھاتف الثابت، أم

ملیون مشترك ولو كان انخفاض محسوس بعد  3.64ملیون مشترك إلى  3.84خالل ھذه الفترة من 
ي  4.94لغ لیب 2013بلوغھا الحد األقصى في عدد االشتراكات سنة  ا نجدھا ف ملیون مشترك، بینم

ن  ت م اتف الثاب ة الھ تركي خدم دد مش اد ع رب ازدی ى  1.34المغ ترك إل ون مش ون  2.07ملی ملی
  .   % 35.27مشترك اي بنسبة 

ي أما بالنسبة لمشتركي خدمة الھاتف النقال فإن الجدول التالي یوضح  تطور عدد المشتركین ف
  :العربیة الھاتف النقال بالدول خدمة شبكة

  بالدول العربیة عدد المشتركین في شبكة الھاتف النقالتطور ):  16الجدول رقم ( 
 الوحدة: بالمالیین

  2005  2006  2007  2008 2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016  

 48.35 43.23 43.30 39.52 37.53 35.62 32.78 32.73 27.03 27.56 21.00 13.66  الجزائر

 41.51 43.01 44.11 42.42 39.02 36.55 31.98 25.31 22.82 20.03 16.00 12.39  المغرب

 14.28 14.60 14.28 12.71 12.84 12.39 11.11 9.78 8.60 7.84 7.34 5.68  تونس

 47.93 52.80 52.74 53.10 53.00 54.00 51.56 44.86 36.00 28.40 19.70 14.16  السعودیة

 415 416 412 405 379 349 310 263 213 173 125 84  الدول العربیة
  

  نفس المرجعمن إعداد الطالب، المصدر: 

تطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف ولتوضیح اإلحصائیات الموجودة في الجدول الخاصة ب
ن بالدول العربیة نقالال ل استعمال یمك اني التمثی طة البی دة بواس ات األعم ة والمنحنی ا البیانی ي كم  ف

  :نالتالیی الشكلین

  

  

  

  



  نقال في الدول العربیةالھاتف ال عدد المشتركین في شبكةتطور  ): 35الشكل رقم ( 
 ( األعمدة البیانیة )

: بالمالیینالوحدة  
  

  ) 15من إعداد الطالب، انطالقا من الجدول رقم ( المصدر: 
ة  ذا والشكل الموالي یوضح تطور عدد المشتركین في شبكة الھاتف النقال في الدول العربی وھ

  من خالل المنحنیات البیانیة حیث:
  

  نقال في الدول العربیةالھاتف ال عدد المشتركین في شبكةتطور  ): 36الشكل رقم ( 
  ) البیانیة منحنیات( ال

 الوحدة: بالمالیین

  

  

  

  

  

  
  ) 15من إعداد الطالب، انطالقا من الجدول رقم ( المصدر: 

ابقین  كلین الس دول السابق والش الل الج ال من خ اتف النق ة الھ بة مشتركي خدم ظ أن نس نالح
نة  32.6 بحوالي % 37806بالجزائر وصل إلى  ون مشترك س رة  2009ملی ي نسبة جد معتب فھ

ملیون مشترك  48.35حوالي  2016والتي فاقت كل التوقعات مقارنة بدول الجوار لتصل في سنة 
ھ ی ذا إن دل فإن كان وھ ن عدد الس ر م و أكث ة بالزیادة مستمرة وھ تالك المشترك لخدم ى ام دل عل

اتف  ة الھ الھاتف النقال أكثر من شریحة ما بین المتعامیلین في القطاع.  ووصل عدد مشتركي خدم



  

ى  رة إل س الفت الل نف رب خ ونس والمغ ن ت ل م ي ك ون مشترك و  14.28النقال ف ون  41.51ملی ملی
ي مشترك على التوالي، أما المملكة العربیة السعودیة تمیزة ھذه ال فترة في زیادة عدد المشتركین ف

نة  54إلى  2011خدمة الھاتف النقال لیصل سنة   2016ملیون مشترك لینخفض بعد ذلك لیصل س
ذه  47.93حوالي  ي ھ ر ف مشترك وھي أقل من عدد مشتركي خدمة الھاتف النقال بالجزائر إذ یعتب

  األخیرة قطاع حیوي وذو مستقبل.   

  ھاتف النقال والثابت بالجزائرالمطلب الثاني: واقع قطاع ال

ة  ة والملحوظ ل تجسد تطورات الھائل ف المراح ت بمختل ال والثاب اتف النق مر قطاع خدمة الھ
ة السوقیة  ة الحص ن ناحی وي جدا وجد واعد م و قطاع حی ال فھ اتف النق ة الھ وخاصة قطاع خدم

  للمتعاملین في القطاع.

  ضبط قطاع اتصاالت الجزائر" ومھامھا في  ARPTالفرع األول: سطلة الضبط  " 

قبل التطرق لمھام سلطة الضبط في قطاع اتصاالت الجزائر سنتطرق أوال الى مفھومھا وذلك 
  كونھا المخولة الوحیدة في ضبط القطاع ككل.

  " ARPTسلطة الضبط " ب: تعریف أوال

ا ال أم تح المج د ف دة بع رة جدی لكیة وتی لكیة والالس الت الس د والمواص اع البری رف قط م ع
ع  ى م ذا القطاع تتماش دة لھ ة جدی المستثمرین المحلیین واألجانب والذي استطاع أن یعطي دینامیكی

  التطورات التي شھدتھا تكنولوجیات اإلعالم واالتصال في العالم.

تج  رة تطورا ملحوظا ن الل السنوات األخی الجزائر خ ال ب اتف النق ة الھ حیث شھد قطاع خدم
ذا القطاع أساسا عن فتح سوق االتصاالت  ي ھ دخل ف ة أن تت ا الدول ا دع السلكیة والالسلكیة، ھذا م

ك بوضع  لبا، وذل ھ س أثر علی ث ال ت راءات بحی وانین وإج ر وق ل وضع أط ن أج ا م بمختف أدواتھ
اح نحو  ن التطور وانفت د م ى المزی ھ إل ھ یتج ذا القطاع وتجعل ة تستطیع أن تضبط ھ لطة أو ھیئ س

ن  د م أتھا السوق الحرة واستقطاب المزی ي أنش ة ) الت لطة ( الھیئ ذه الس ة، وھ تثمارات األجنبی االس
لكیة   لكیة والالس الت الس د والمواص لطة الضبط للبری مى س الجزائر من أجل ضبط ھذا القطاع تس

  ".     ARPTویرمز لھا بـ: " 

ةذات مؤسسة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة و" ھي  أي آر بي تي" ھیئة حیث   لطة المالی  الس
م ھیكل تنظیمي كبقیة ولھا  ق رق م )، 01المؤسسات ( أنظر الملح ل إنشاء ت ن أج د اتنظیم ھا م لبری

لكیة واالتصاالت لكیة والالس د أنشئت. كجزء من تحریر األسواق البریدیة واالتصاالت الس ن  وق م
ل  ھذا القطاع انفتاح أجل ن قب على المنافسة وتشجیع مشاركة االستثمار الخاص في ھذه األسواق م

م ا انون رق اریخ 03 - 2000لق ل و 2000 أوت 5 بت ن أج د م أن البری ة بش د عام ع قواع ض
  .1واالتصاالت

                                                             
1Arpt, L'ARPT en bref, ( http://www.arpt.dz/1arpt_bref.htm ), ( 28-08-2017 ). 



الت  وق المواص تح س ذ ف لكیة من لكیة والالس االت الس د واالتص بط للبری لطة الض دت س وعم
ام VSAT*1إلى فتح قسم خاص "  03 - 2000السلكیة والالسلكیة وطبقا لقانون  الل ع ة خ " للمنافس

  ا إلعالن عن مناقصة دولیة عامة.تبع 2004

لكیة  لكیة والالس الت الس ة للمواص وبھذا، منحت للمتعاملین رخص إنشاء واستغالل شبكة عام
  " وكذا توفیر خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة للجمھور ھما: VSATعبر الساتل من نوع " 

ي  ر ( ف ري  25دیفونا الجزائ ذي  2004فیف ا للمرسوم التنفی م ) طبق ي  04 -107رق ل  13ف أفری
2004. 

م  2004فیفري  28أوراسكوم التصاالت الجزائر ( في   04 - 106) طبقا للمرسوم  التنفیذي رق
 .2004أفریل  13المؤرخ في 

م  ذي رق وم التنفی ا للمرس ر طبق االت الجزائ عیة اتص ویة وض ك تس د ذل ت بع  04 – 306وتم
  " لتسویة الوضعیة. VSATخصة من نوع " سبتمبر المتعلق بالتصدیق على ر 16المؤرخ في 

مان  VSATفمن اآلن فصاعدا، یتنافس في سوق شبكات "  " ثالث متعاملون، ویجب علیھم ض
ا  روطھم. وأم اتر ش منھ دف ذي تتض استغالل أدنى لمجال الخدمة وكذا توفیر الخدمة في المستوى ال

والیة خالل  36والسنة األولى والیة خالل  24بخصوص التغطیة فإن لكل واحد منھم واجب تغطیة 
ة  نة الثانی بط "  48والس لطة الض ذا استطاعة س ة. وھك نة الثالث الل الس ة خ ع  ARPTوالی " أن تض

2قاعدة متینة لقطاع خدمة الھاتف النقال خاصة

1.  

   " ARPT ": مھام سلطة الضبط ثانیا

  :32" مجموعة من المھام من أھمھا ARPTلسلطة الضبط " 

ي اإلشراف على تقد -  ال ف اتف النق ة الھ املي خدم روط  لمتع ر الش رخص وتحضیر دفت یم ال
 ؛السوق الجزائریة

 ضمان االمتثال مع اإلطار واإلجراءات التي تنظم أنشطة البرید واالتصاالت؛ - 

 التأكد من وجود منافسة فعالة في السوق البریدیة واالتصاالت السلكیة والالسلكیة؛ - 

 المنافسة في ھذه األسواق؛ تیز أو استعاداتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لتعز - 

 وضمان المساواة بینھما؛ المتعاملینمطابقة تماما لجمیع الضمان تنفیذ المواصفات  - 

 تقاسم البنیة التحتیة لالتصاالت؛ -احترام حقوق الملكیة  -تأكد من توفر  - 

                                                             
* *VSAT :ةنظام االتصاالت واالنترنیت عبر األقمار الصناعی.  
، حسین داي، الجزائر " 2005دیسمبر  3نشرة فصلیة لسلطة الضبط للبرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة " رقم ، أي آر بي تي 1
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 وضع خطة الطلب، الستعراض الطلبات وتخصیص أرقام للمشغلین؛ - 

 لقواعد؛لتراخیص المباني وتشغیل شبكات اتصاالت عامة تخضع  إجراء مناقصة لمنح - 

 وضع قواعد لمشغلي شبكات االتصاالت العامة لتسعیر الخدمات المقدمة للجمھور؛ - 

 إدارة صندوق الخدمة الشاملة؛ - 

 مواصفات؛القانون والبموجب للمتعاملین تنفیذ أي عملیة تفتیش  - 

 ؛بالمتعاملینالبت في النزاعات المتعلقة  - 

البرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة وخاصة بیم المشورة بشأن جمیع المسائل المتعلقة تقد - 
ة ك المتعلق یم  تل ى تنظ ة إل املة، أو الحاج ة الش ن الخدم وى م دالت القص د المع بتحدی
 التنمیة؛ الستراتیجیات

اركة -  د  المش االت البری ي مج ة ف ات الدولی ي المفاوض ري ف ف الجزائ داد الموق ي إع ف
 صاالت؛واالت

ق  -  ي المتف إجراء فحص دوري لجودة الشبكة من حیث تغطیة الوالیات حسب الجدول الزمن
  مع المتعامل. الشروطعلیھ ضمن دفتر 

  الفرع الثاني: اصالحات قطاع االتصاالت بالجزائر ونتائجھ

ل النھوض بقطاع  ن أج ا م ف أدواتھ ن السیاسات بمختل ة م لقد اعتمدت الجزائر على مجموع
تحخدمة الھا ھ منف ة تف النقال وتجعل ى المنافس ى اقتصاد السوق وعل الح  عل ل اإلص ن أج ك م وذل

  الھیكلي فیھ:

ث  -  نة حی ى س الت حت د والمواص اع البری رة لقط ة محتك ت الدول ذه 2000ظل ن ھ تج ع ، ون
ى  اس إل ع باألس عیف یرج ي ض ل ذات ة، تموی اب المنافس ا غی رة منھ اكل كثی عیة مش الوض

ى أداء  المعدالت المتدنیة لتسدید الدیون، وكذا خدمات سیئة وبطیئة، كل ھذا انعكس سلبا عل
ى  ة إل لطات العمومی ا أدى بالس ھذا القطاع محلیا وبالمقارنة مع الدول المجاورة والعالم، مم
ة  ة ذات نوعی دیم خدم ویره وتق دف تط اع بھ ذا القط الح ھ دابیر إلص ن الت ة م اذ جمل اتخ

 .وبتكلفة معقولة

ن  2000أوت  05المؤرخ في  03 -2000انون رقم وتجدر اإلشارة أن الق -  ى سنوات م د أنھ ق
ن  ة م االحتكار وحدد القواعد الجدیدة التي تسیر نشاط البرید والمواصالت تحت رقابة الدول

 .مع فتح ھذا النشاط للمنافسة ،خالل سلطة ضبط البرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة

)  تصاالت الجزائرا كلة رأسمال المتعامل التاریخي (تم إصالح ھذا القطاع من خالل إعادة ھی
  ا:إلى متعاملین ھم



 :اتصاالت الجزائر - 

ي مجال  ة ف ھم مختص ركة ذات أس ي ش ة وھ ذه المجموع ن ھ رع م وبیلیس ف ة وتعتبر م  خدم
 .2003الھاتف النقال، وأول مزود لخدمة االتصال بالجزائر، حصلت على استقاللیتھا سنة 

 .برید الجزائر  -

وم والل كوم تیلیك ذ دخول أوراس ذان ینشطان الیوم في محیط تجاري تحكمھ متطلبات السوق من
ال2001في جویلیة  نة  ، وبعد ثالث سنوات من فتح المنافسة في مجال الھاتف النق ي س ، 2004أي ف

و بة النم اوزت نس دد  % 4782 تج غ ع ث بل جعة، حی د مش ائج ج ت النت رة وكان ذه الفت الل ھ خ
 ). ونجمة ،موبیلیس ن بین المتعاملین الثالثة (جیزي،موزعی مشتركمالیین  4.882 المشتركین

ون نسبة النموإن  انوا یتوقع ذین ك ى القطاع الل ین  3 تجاوزت بكثیر توقعات المشرفین عل مالی
ة انخفاضا 2004مشترك نھایة  ذه الخدم ریحة ، كما شھدت تكالیف ھ عر ش ل س ث وص مستمرا حی

وبیلی نة 0س م نة 26000ل مقاب 2007 دج س ت دون 2000 دج س عار كان ة لألس زة النوعی ذه القف ، ھ
 .شك لصالح المستھلك

رب ون  32 لقد ارتفع عدد مشتركي خدمات الھاتف المحمول في الجزائر إلى ما یق  مشتركملی
ة ة وفقا لما أعلنھ رئیس مجلس سلطة ضبط البرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة الحكومی ، مقارن

غ بعدد مشتركي  ذي بل تثمارات  55الھاتف النقال بمصر ال ا اس رة لھ ذه الخی ون مشترك إذ أن ھ ملی
ة تطور  ن ناحی ا م ضخمة في ھذا القطاع، وھكذا تحتل الجزائر المرتبة الثانیة بعد مصر في إفریقی

  قطاع خدمة الھاتف النقال.

ى م زت عل حورین رئیسین أما فیما یتعلق بتأھیل مستوى الشبكة الوطنیة لالتصاالت فقد ارتك
  :1جعلھ مناخ یساعد على المنافسة ھمال التطویر الھیكلي وعصرنة القطاع ومن أج

ي تضم حوالي  ال،  32عصرنة الشبكة الوطنیة لالتصاالت الت اتف النق ي الھ ون مشترك ف ملی
دة (  ا الجدی ف للتكنولوجی ال مكث ك بإدخ ة  ATM, SDH, IDR, CDMAوذل ة الكامل ) وبالرقمن

 یل خدمات جدیدة.للشبكات وتشغ

 رفع طاقة الشبكة الوطنیة لالتصاالت، ال سیما بإنجاز البرامج التالیة: - 

  :ـ ا ب در طولھ ریة یق اف بص ة ذات ألی ل وطنی بكة تراس از ش ى  15.000بإنج م عل ك
الحلقتین، أما الخطوط الدولیة فتعتمد أساسا على كابل بحري بألیاف بصریة التي كانت 

 جیقابیت. 40یت قبل تحدیثھا لتصبح جیقاب 10.5تقدر سرعتھ بـ: 

  ت ذات یة انترن غیل أرض ى  100.000تش یعھا إل ة توس ع إمكانی ترك م ون  1.5مش ملی
 مشترك.

                                                             
، مداخلة مقدمة في الجزائر " إعادة تأھیل الموارد البشریة للمؤسسة ساعة اإلصالحات " حالة قطاع االتصاالتوشام بن زیان،  1

، ، المركز الجامعي بشار2004فریل أ 21-20للمؤتمر الدولي حول اإلصالحات االقتصادیة في الجزائر والممارسة التسویقیة یومي 
 .6، 5الجزائر، ص 



  

  " تشغیل شبكاتVSAT  " و "INMARSAT " ذا توسیع ى وك لكي  األول ة الالس خدم
 محطة ساحلیة ). 20البحري (

  ال "  500.000إضافة اتف النق بكة الھ ي ش د ف ط جدی االت "  GSMخ ـ " اتص ة ل التابع
ل  ات للتكف ل المعطی ع توسع شبكة تراس د م ط إضافي جدی ون خ ى ملی الجزائر " ثم إل

 بسرعة بحاجیات الھیئات االقتصادیة والمالیة.

  ) میقابیت ) في متناول كل موفر خدمات االنترنت. 2وضع دعامات ذات طاقة عالیة 

 ل عبر الساتل (ومن جھة أخرى، أدخلت الجزائر خدمات الھاتف النقاGMPCS   ن ) م
، حیث منحت رخصتین إحداھما للشركة الفرنسیة لالتصاالت أجل زیادة حدة المنافسة

وفمبر  24) بتاریخ  FTMSCالسلكیة والالسلكیة النقالة على الساتل (  ة 2004ن ، والثانی
ة " اتل  الثری ى الس لكیة عل لكیة والالس االت الس ارخ  Thuraya لالتص مبر  1" بت دیس

20041  . 
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  ومختلف تشكیلة منتجاتھا تطور الطلب بقطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائرالمبحث الثاني: 

ع  تالءم م ة ت ال منافس اتف النق یعرف قطاع االتصاالت في الجزائر السیما في مجال خدمة الھ
ال ومنذ فتح األ متطلبات االقتصاد العالمي القائم على ثورة اإلعالم واالتصال، ام رأس الم واب أم ب

  لم یتوقف ھذا السوق عن التطور إلى یومنا ھذا. الخاص والتفتح أیضا على الشركاء األجانب،

  الحصة السوقیة لمؤسسات خدمة الھاتف النقال: المطلب األول

ذا  ر وك ي الجزائ ت ف سنتطرق في ھذا المطلب لتطور الطلب بقطاع خدمة الھاتف النقال والثاب
  وقة للمتعاملین في قطاع خدمة الھاتف النقال.تطور الحصة الس

  الھاتف الثابت خدمة الھاتف النقال وخدمة تطور الطلب في سوق الفرع األول: 

ل  رة بفض ذا القطاع تحوالت معتب ر ھ ذ تحری لكیة من لكیة والالس یعرف قطاع االتصاالت الس
ادى 05 في المؤرخ، 2000 -03 قانون ى جم ق 1421 األول ادة تنص - ةجویلی 05 المواف ن 64 الم  م

ا على والالسلكیة السلكیة والمواصالت بالبرید المتعلقةالعامة  للقواعد المحدد ،2000 القانون ي م : یل
روط باحترامیلتزم  معنوي أو طبیعي شخص لكل الترخیص یمنح"  ي الش لطة تحددھا الت الضبط  س
ى الترخیصلنظام  ةالخاص الخدمات تقدیم أو/و استغالل أو إنشاء وفقھا یمكن التيو ذي ألغ ... ". وال

االحتكار العمومي في المجال، وفصل بین خدمة البرید وخدمة االتصاالت، وھو ما سمح لمتعاملین 
  خواص وأجانب باالستثمار في القطاع.

إلى  2000حیث عمدت الدولة الجزائریة من خالل سلطة الضبط ( التي سنتناولھا ال حقا ) عام 
 شبكات استغالل أو إنشاء بموجبھا یمكن التيالتقنیات  تلفلمخ الترخیصات فوآال رخصة 11تقدیم 
كان من%  40 یعادل ما( أي  تقریبا مشترك ملیون 15 بین االتصال خدمة توفر وخاصة عامة )  الس
  . وھذا ما نالحظھ في الجدول التالي:االقتصادي النشاط تطویر وكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مشتركین في شبكتي الھاتف الثابت والنقالالعدد ): تطور  17الجدول رقم ( 

 الوحدة: بالمالیین

  2005  2006 2007 2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014  2015  2016  
الي  دد اإلجم الع

  للمشتركین
16.3 23.8 30.7 30.1 35.3 35.7 38.7 40.8 42.6 46.4 46.5 51.4 

ي  تركین ف المش
  شبكة الثابت

2.57 2.84 3.07 3.07 2.58 2.92 3.06 3.29 3.13 3.1 3.27 3.04 

ي  تركین ف المش
  شبكة النقال

13.7 21.0 26.6 30.1 32.7 33.7 35.6 37.5 39.5 43.3 43.2 47.0 

  :من إعداد الطالب، باالعتماد على المصدر:
 www.arpt.dz 
 lgerietelecom.dzwww.a  

ل استعمال یمكن وضوًحا أكثر الجدول ھذا یكون حتى اني التمثی طة البی دة بواس ا األعم ي كم  ف
  :التالي الشكل

  المشتركین في شبكتي الھاتف الثابت والنقالعدد تطور  ): 37الشكل رقم ( 
  ( األعمدة البیانیة )

 الوحدة: بالمالیین

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  ) 17انطالقا من الجدول رقم (  من إعداد الطالب، المصدر:

طة  ذا بواس والشكل الموالي یوضح تطور عدد المشتركین في شبكتي الھاتف الثابت والنقال وھ
  المنحنیات البیانیة حیث:

  

  



  المشتركین في شبكتي الھاتف الثابت والنقالعدد تطور  ): 38 الشكل رقم (
  البیانیة ) منحنیات( ال

 الوحدة: بالمالیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 16مرجع سابق، انطالقا من الجدول رقم (  المصدر:

كلینالجدول و من اله الش ظ أع أن نالح اتف مشتركي عدد ب ت الھ د  الثاب عق رة  ارتف الل عش خ
 أي مشتركملیون  4.093ملیون مشترك لیصبح  1.761الذي كان  2009إلى  2000من سنة   سنوات
س في ارتفع فقد النقال الھاتفمشتركي بینما  ،أي الزیادة بحوال الضعفین % 132.42 بنسبة رة نف  الفت

 32.5 أي الزیادة بحوالي  %37806.98ة بنسب أي مشتركملیون  32.6 إلى ملیون مشترك 0.086 من
  ضعف.

 سنةمن  وذلك خالل الفترة وتطور في فترة وجیزة جدا حیث انتقل عدد مشتركي الھاتف النقال
نة  2000 ن  2001إلى س ون مشترك 0.086م ى ملی ون  0.100 إل ذا  % 16.28بنسبة مشترك ملی وھ

ذا القطاع  ناتج عن ة، احتكار الدولة لھ اب المنافس ا غی رة منھ عیة مشاكل كثی ذه الوض تج عن ھ ون
یئة و ذا خدمات س دیون، وك ة لتسدید ال دالت المتدنی ى المع ع باألساس إل عیف یرج ي ض ل ذات تموی

ذا القطاع الم،  وبطیئة، كل ھذا انعكس سلبا على أداء ھ دول المجاورة والع ع ال ة م ا وبالمقارن محلی
دیم  مما أدى بالسلطات العمومیة إلى اتخاذ جملة من التدابیر إلصالح ھذا القطاع بھدف تطویره وتق

ىخدمة ذات نوعیة وبتكلفة معقولة ا أدى إل ىانفتاح ، مم ا عل ب بال ھ ة ممستثمرین األجان نح رخص
ویتي " 2001 جویلیھ في"  لالتصاالت" أوراسكوم  لمتعامل المصري ة، والك "  لالتصاالت الوطنی

 النقال لھاتفخدمات ال التواليعلى الثالثة و الثانیةالرخصة  علىوھذا بحصولھما  2003 في دیسمبر
املین  الجزائر في ین  4وكانت النتائج جد مشجعة حیث بلغ عدد المتع املین مالی ین المتع موزعین ب

  .) ةونجم ،جیزي، موبیلیس الثالثة (



  

ة  اب المنافس دا لغی أما بالنسبة لمشتركي الھاتف الثابت فإن تطوره خالل نفس الفترة ضعیف ج
ریة  وم والمص كوم تیلیك ي أوراس ل ف فیھ بالرغم من دخول في ھذه الصناعة مستثمر أجنبي والمتمث

نة  م " س ا " لك االت بفرعھم ل  2005لالتص ن  65مقاب رج م تثمر خ ذا المس ون دوالر، إال ھ ملی
تثمار ا ة واالس ات المنافس ذه الصناعة لمتطلب اح ھ لصناعة بسبب النتائج السلبیة المسجلة وعدم انفت

وفمبر  ف ن ي منتص رار أتخذ ف ك بق ذه الصناعة وذل ي تسیر ھ اھرة.  2008وغیاب القوانین الت بالق
ین  ا ب ارق شاسع م ذا بوجود ف الجزائر وك وھذه بعض األسباب التي تحول من تطور ھذا القطاع ب

ي سنة  ارق ف ذا الف  8حوالي  2009الصناعتین لشبكتي الھاتف الثابت والھاتف النقال الذي وصل ھ
  مرات.  

  الھاتف النقال خدمة تطور الحصص السوقیة للمتعاملین في سوق  الفرع الثاني:

ى 2000من قد مر قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر في الفترة الممتدة  بثالثة مراحل  2016 إل
  :1غایة اآلن وھيإلى 

 " 2002" قبل مرحلة االحتكار المطلق أوال: 

الحات، ل اإلص اتف ال قب دمات الھ ى خ یطر عل ان یس د ك اریخي للبری ل الت ال المتعام نق
ار،و المواصالت،و ة االحتك ي مرحل را ف لقد كان ھذا القطاع ف ان نشاطھ منحص ث ك ة  يحی تغطی

ـ1996لقد قدر عدد المشتركین سنة و ،دفع المؤجلمدة على الاحتیاجات فئة الدخول المرتفعة المعت  ب
نة  18000ارتفع إلى  مشترك ، 4961 ط س ة، ،1999مشترك فق الحات الھیكلی د اإلص ب  بع و بموج

ة عرف قطاع 11/07/2001وتحدیدا في  ،2000 - 03 القانون ري دخول  خدم ال الجزائ اتف النق الھ
ف حیث ح تصاالت "،لالأوراسكوم  أول متعامل أجنبي " اریخ اآلن صل على رخصة الشبكة في الت

  ، لیكون ھذا األخیر مؤشرا على إنھاء احتكار الدولة على استغالل شبكة الھاتف النقال. رالذك

 " 2004 – 2002"  مرحلة االحتكار الثنائيثانیا: 

رة لشبكة ي ألول م ي " GSM "  تم االستغالل الفعل رف جازي ف زت  ،15/02/2002من ط می
ومالمرحلة  ھذه كوم تیلیك ر، ،تواجد أوراس ذه  واتصاالت الجزائ إطالق ھ ة ب ذه المرحل زت ھ و تمی

دفع  ي ال ل ف ھا المتمث ل. واألخیرة لعرض ادة المؤج ب الری ك منص دخول جازي استطاعت أن تفت ب
ر  ى أكث تحواذھا عل ن باس وقیة خ % 70م ة الس ن الحص ام ن دخولھ ى م نة األول ي  ،الل الس وف

ل  03/08/2003 مھ التجاري "ظھر المتعام ت اس ال تح ر للنق وطني اتصاالت الجزائ وبیلیس ال "  م
ة، ة المنافس تطیع مواجھ ى یس ة، حت بیل األخرج ى س اریخي عل ل الت ن المتعام رع م یرا و كف تحض

  .20/12/2003الذي منحت لھ الرخصة  في . نجمة " لدخول الوافد الجدید "

  

                                                             
، مذكرة ماجستیر ( غیر منشورة )، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، بالجزائر النقال ھاتف ھیكل قطاععاد، قوفي س 1

  .74، 73، ص ص 2008/2009جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 



  " 2016 – 2004"  مرحلة منافسة القلةثالثا: 

ر"  الثانیة و ،" تیلیكومالرخصة األولى " ألوراسكوم ح بعد من بیل  " التصاالت الجزائ ى س عل
ام  ،20/12/2003ووفقا ألھداف اإلصالحات منحت رخصة ثالثة للمتعامل الكویتي في  التسویة، و ق

مھ التجاري  ،" الوطنیة لالتصاالت ھذا المتعامل " ت اس ة " تح رة " نجم باستغالل شبكتھ ألول م
  .08/2004/ 25 في

ة،و ى تحسین جودة التغطی ا عل افس قائم ةخو أصبح التن ن ناحی اد و ،دمات الشبكة م ى إیج عل
إلى حد و خاصة بعد دخول المتعامل األخیر بأسعار جد مدروسة، مختلف الطرق لتمییز العروض،

ة روض الترویجی ى الع ن  اآلن یبقى التنافس السعري بعیدا عن مجال المنافسة بقدر ما ینصب عل م
  .  ناحیة أخرى

ي الجزائر فيي خدمة الھاتف النقال مشترك عدد تطور یبین الذي ھذا الجدول إعطاء ویمكننا  ف
  ) كما یلي: 2016 - 2000الممتدة خالل الفترة (  الفترة

  الجزائر في النقال الھاتفلخدمة  ینمشتركال عدد تطور):  18(  رقم الجدول
 الوحدة: بالمالیین

  المجموع  الوطنیة لالتصاالت  أوراسكوم لالتصاالت  الجزائر لالتصاالت  
2000  0.086  - -  0.086 
2001  0.100 - -  0.100 
2002  0.136 0.314 -  0.450 
2003  0.168 1.278 -  1.446 
2004  1.176  3.418  0.285  4.879 
2005  4.908  7.277  1.473  13.658 
2006  7.476 10.530 2.991 20.997 
2007  9.693     13.382 4.487 27.562 
2008  7.703 14.108 5.219  30.130 
2009  10.080 14.618 8.033 32.731 
2010 9.447 15.087 8.246 33.680 
2011 10.516 16.595 8.505 35.616 
2012 10.623 17.846 9.059 37.528 
2013 12.451 17.547 9.491 39.489 
2014 13.022 18.612 11.664 43.298 
2015 14.318 16.611 12.298 43.227 
2016 17.345 16.368 13.329 47.042 

  :من إعداد الطالب، باالعتماد على المصدر:
 www.arpt.dz  

وذلك في  البیانیة األعمدة بواسطة البیاني التمثیلولتوضیح معطیات الجدول یمكن ترجمتھا إلى 
  ما یلي:  

  



  

  في الجزائر النقالشبكة الھاتف المشتركین في عدد تطور  ): 39الشكل رقم ( 
  ( األعمدة البیانیة )

 الوحدة: بالمالیین

  

  

  

  

  

  

  

  ) 17 مرجع سابق، انطالقا من الجدول رقم ( المصدر:

الل  ن خ ر م ي الجزائ ال ف اتف النق بكة الھ ي ش دد المشتركین ف ور ع ن توضیح تط أیضا یمك
  الشكل الموالي:المنحنیات البیانیة كما ھو في 

  في الجزائر النقالشبكة الھاتف المشتركین في عدد تطور  ): 40الشكل رقم ( 
  البیانیة ) منحنیات( ال

 الوحدة: بالمالیین

  ) 17مرجع سابق، انطالقا من الجدول رقم (  المصدر:



ك ل وكذا یمكن استنتاج أیضا تطور الحصة السوقیة لكل متعامل خالل ھذه الفترة من خالل الش
  التالي:

 في الجزائر النقالشبكة الھاتف المشتركین في لعدد  السوقیة الحصص تطور):  41(  رقم الشكل
  ( األعمدة البیانیة )

 الوحدة: بالمالیین

  ) 17مرجع سابق، انطالقا من الجدول رقم (  المصدر:

دد المش ة السوقیة لع ذا ویمكن االستعانة بالدوائر النسبیة لتوضیح أكثر تطور الحص تركین وھ
إلى غایة  2004، منذ إعطاء الرخصة الثالثة للمتعامل أوریدو في سنة 2016و  2004خالل سنتي 

  ، حیث:2016سنة 

  2016و  2004في سنتي  المشتركینلعدد  السوقیة الحصص تطور):   42(   رقم الشكل

  ( الدائرة النسبیة )

 

  ) 17 مرجع سابق، انطالقا من الجدول رقم ( المصدر:



  

ذه  رة ھ ت محتك ر لالتصاالت كان ظ أن شبكة الجزائ من خالل الجدول واألشكال السابقة نالح
ب سنة  ھ 2002الصناعة قبل انفتاح ھذه الصناعة للمستثمرین األجان ا لھت ت نسبت تخطیتھ ، إذ كان

ة ، وبعد ھتھ السنة اشتدت المنافسة وخاصة بدخول مستثمر آخر سن%100الصناعة حتى ھذه الفترة 
ھ السنة حوالي  2004 معلنا انتھاء مرحلة االحتكار التام لھذا القطاع وكانت نسبة كل متعامل في ھت

والي   24% االت، وح ر لالتص بة للجزائ االتأل  %70بالنس كوم لالتص ة وراس ا الوطنی ، وأم
ط  ة فق بتھا كبدای نة  %6لالتصاالت فكانت نس ي س ھ النسبة ف لت ھت ى أن وص املین  2009، إل للمتع

      على التوالي بالرغم من زیادة عدد المشتركین.    %23و  %46و  %31الثالثة إلى 

  المطلب الثاني: تشكیلة منتجات متعاملي خدمة الھاتف النقال بالجزائر

ذا القطاع  ر ھ ث یعتب ھناك في قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر ثالث متعاملین أساسیین حی
ي من ناحیة المنافسة باحتكار الق ر لك ا عن اآلخ ز بھ لة وكل محتكر لدیھ مجموعة من منتجات یتمی

  یستطیع االستمرار والمنافسة في ھتھ السوق التي تمتاز بالحیویة.

  الفرع األول: الجزائر لالتصاالت " موبلیس "

ركة ھي الجزائر اتصاالت مؤسسة ھم ش رؤوس أس وال ب ة أم ط عمومی ي تنش  الشبكات سوق ف
  .رونیةاإللكتل االتصا وخدمات

ذه نشاءتم إ ة ھ ا المؤسس انو وفق ق ،2000ت أو 05ي ف المؤرخ 2000 - 03ن لق ادة والمتعل  بإع
 باالتصاالت، المتعلقة تلك عن البریدیة النشاطات فصل طریق عن والمواصالتد البری طاعة قھیكل

رة 2001دیسمبر  20المؤرخ في  01-147 رقم التنفیذي من المرسوم وانطالقا ن ال 8، الفق ادة م  16م
م  ا 09ي ف المؤرخ 156 – 02من ھذا القانون، وبناءا على المرسوم التنفیذي رق رة  2002ي م والفق

 د.بع عن االتصال وخدمات لشبكاتة البینی االتصاالت شروطتم ضبط   2000 - 03من قانون  25

ر اتصاالت مؤسسة انطلقت ي الجزائ ة نشاطھا ف انفي  01ن م بدای ث ،2003ج ت حی الم دخل  ع
ل من واالتصال اإلعالمیا كنولوجت ق أج ة تحقی ة،ي: ھ رئیسیة أھداف ثالث ةا المرون  وجودة لفعالی

 كان ھنا . ومن2003دج وبذلك أصبحت مستقلة في أوت  100.000.000وبرأس مال قدره  ة،مالخد
 یةریاد مكانة احتاللل أج من واالجتماعي االقتصادي التقني،ء لألدا عالیة مستویات تحقق أن علیھا

ى إضافة التنافسي، ومحیطھا نشاطھا مجال في ل إل دھا تطویرى عل العم دولي بع ي والمساھمة ال  ف
ر، م0661 اشتراكالعروض: . ولھا مجموعة من 1رالجزائ في االتصاالت قطاعة ترقی  ول،وبي كنت

طوڤ ورة وس ائل المص دمات الرس لكني، خ ت، س وبي كونك وس، م وبي بل ارت، م وبیلیس ك ، م
  :2....، ونذكر أھمھا على سبیل الحصر في ما یليMMSوالصوتیة 

  
                                                             

النقال  للھاتف الجزائریة الشركة حالة دراسة"  القیمة خلق في ودورھا التنافسیة المزایا لبناء العامة األسسھاللي الولید،  1
MOBILIS  ،" ،رسالة ماجستیر ( غیر منشورة )، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف

  .132، ص 2008/2009المسیلة، الجزائر، 
   ). 1620- 08 – 27(  بتاریخ  ،) http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php ( ،بخصوص المؤّسسةموبیلیس،  2



  "0661أوال: عرض " 

عى م دمات وتس ل الخ وفیر أفض ى ت دیم وبیلیس إل ى تق رص عل ا تح ا أنھ تقبال. كم ن اس أحس
ن  .الھاتف النقال خدمة في مجال ة مشتركیھاخدمات متمیزة تتماشى مع حاج ة م ا مجموع ث لھ حی

  االشتراكات وھي موضحة في الجدول التالي:

 " 0661 "): اشتراكات عرض  19الجدول رقم ( 

 الضمان التشغیل سعر الخدمة
   سا 1إشتراك 

  دج 1200
  

 سا 2إشتراك  دج 4000
 سا 4إشتراك 
 سا 6إشتراك 
 سا8إشتراك 
 سا 12إشتراك 

  

 مجاني
  

 دج 6000
 سا 16إشتراك 

)2016-08-(27 ,ttp://www.mobilis.dz/ar/offre_forfait.phph, offer forfait obilis,M :Source  

  موبي كنترولثانیا: عرض 

   .بقیمة الفاتورة االنشغالدون  ة المشتركینللتحكم في میزانیھو عرض خاص 

 موبي كنترول ): اشتراكات عرض 20الجدول رقم ( 

تراك  اإلشتراكات  اإلش
ید  والرص

 الشھري 

املی نحو موبیلیس  و المتع ن نح
 اآلخرین 

 المھداة  SMSالرسائل القصیرة 

 شھریا 12+  دج الدقیقة  9,5 دج الدقیقة 6,5 دج  1200   1200إشتراك 
 شھریا 20+  دج الدقیقة 9 دج الدقیقة 6 دج  2000   2000إشتراك 
 شھریا 30+  دج الدقیقة 8,5 دج الدقیقة 5,5 دج 3000 3000إشتراك 
 شھریا 40+  دج الدقیقة 8 الدقیقةدج  5,5 دج  5000 5000إشتراك 
 شھریا 50+  دج الدقیقة  7,5 دج الدقیقة 6 دج  8000 8000إشتراك 

-( 27 , http://www.mobilis.dz/ar/offre_MobiControl.php, ffer MobiControlO ,obilisM :Source
)6 201 –08   

  

  

  



  

  وسطو ڤثالثا: عرض 

عیرللمشتركین عرض الّدفع المسبق، یوفر  ل تس رح أفض ائل القصیرة ویقت ات والرس ة للمكالم
تركینعل وبي  ى المش رض م لع وس بأق ذا، س ة.تكلف بل ال  ونتمكنیبھ ن إدخ الم ام  واالتص بأرق

ة نح 6ة نحو موبلیس ودج لكل ثالثین ثانی 2.99ر المفضلة بسع ین ثانی ة، دج لثالث و الشبكات الدولی
  ). 03وباإلضافة إلى مجموعة عروض أخرى ( أنظر ملحق رقم 

  موبیلیس كارترابعا: عرض 

، مع صالحیة غیر المشتركین " من اختیار السعر الذي یناسب موبیلیس كارت عرض " یمكن
زامذلك دون أي اوتسعیرة موحدة نحو كل الشبكات، باإلضافة إلى المكالمات المجانیة محدودة و . لت

  ). 04( أنظر ملحق رقم 

  عرض الدفع المسبقخامسا: 

ن  لمشتركینیسمح ل وبیلیس م ت لم اح موبیكنك رض مفت تفادةع ن شبكة  االس تم ا  االنترن أینم
  دج. 14.000المشتركون حیث قیمة االشتراك تقدر :  تواجد

  الدفع المسبق ): اشتراكات عرض 21الجدول رقم ( 

  

  

  

   

 

  

  

 

 :Source
  )2017  -08 -, ( 27 http://www.mobilis.dz/ar/Mobi_connect.php ,Mobi connect, obilisM  

  

  

  

  " باالشتراك االلتزاممدة اتف " إقتناء اشتراك جزافي عبر الھ
 شھر  12 أشھر  6 أشھر  3 شھر واحد  األسعار 

  دج27000   دج13500   دج 6750   دج 2250  الجزافیة  االشتراكات
ا  تراكاتمزای  االش
 الجزافیة 

رسالة قصیرة  1000 جزافي لالنترنیت غیر محدود + اشتراك
 مجانیة 

  جزافي اكاشترشراء مفتاح موبیكنكت مع 
 شھر  12 أشھر  6 أشھر  3 شھر  األسعار

 14000 التزامالمفتاح مع 
 دج 

10000 
 دج 

 دج  5000 دج  7500

تراكات ة االش +  الجزافی
 المفتاح

16250 
 دج 

16750 
 دج 

21000 
 دج 

32000 
 دج 



  أوراسكوم لالتصاالت " جازي " :ثانيالفرع ال

 مجال واكتسحت وجیزة فترة في ظھرت مصریة شركة عن عبارة ھي لالتصاالت أوراسكوم
 .األوسط والشرق فریقیادول إ في االتصاالت

ة لتتحص 2001ة جویلی في كوم مجموع ى لالتصاالت أوراس ة عل ة الرخص اتف من الثانی  الھ
 مقابل وذلك القطاع في المتخصصة العالمیة الشركات أكبر مع شدیدة منافسة بعد الجزائر في النقال
  .أمریكي دوالر ملیون 737مبلغ 

ر في"  Djezzy " عتبرتو میة الجزائ ة التس ي التجاری كوم تستخدمھا الت ي لالتصاالت أوراس  ف
ن وقد. لجزائر "ء " و " الجزان " اكلمتی منمشتقة  وھي" GSM "  شبكة ذه عن أعل میة ھ ي  التس ف

 .2001نوفمبر  07

ي االستراتیجیة اتھأولویا أوراسكوم رسمت انطالقتھا بمجرد و  اوجیلنوبتك شبكتھا تطویر وھ
  .2003ت أو ایةقبل نھ والیة)  48األربعین ( وي الثمان تغطیة.و عالیة

م 2002ت أو يف و رح ت ة ط دفع بطاق ي"  Eich la vie " المسبق ال ى وھ ا من األول ي نوعھ  ف
  .الجزائر

ین ( و الثماني تغطیة تم 2003أوت  في و ة)  48األربع ا أي والی ً طرة. و لألھداف طبق دالمس  ق
ون أول إلى وصلت ي مشترك ملی بتمبر ف نة  من س ى 2003س ونین وإل ي ملی ة  ف ى 2004جویلی  وإل

ین أربع وإلى 2004ر دیسمب في مالیین ثالثة ي مالی ار ف ى 2005س م ة وإل ین خمس ي مالی ن جوا ف
  مستمر. تطور في زالتوما  2005ة سنة مع نھای مالیین الثماني قاربت و، 2005

ون مشترك  2009دیسمبر  31وفي  ر ملی ة عش ن أربع ر م ى أكث وصل عدد مشتركي جازي إل
ر 14.000.000( ول أكث ع وص ترك) ویتوق ترك (  مش ون مش ر ملی ة عش ن خمس  15.000.000م

 . 20101مشترك ) في نھایة دیسمبر 

  والوراسكوم لالتصاالت مجموعة من العروض ومن أھمھا:

  "Djezzy Particulier األفراد "  أوال: جازي

لال دفعال تخدما یقدم وھو العادیین لألشخاص مخصص العرض ھذا ذا مؤج  دفعال اتخدم وك
  :یلي كما أنواع عدة لىإ ینقسم ھوو مسبقال

  

  

                                                             
1 -le ( 28 page consultée) , http://www.otalgerie.com/propos/historique.asp (,"Historique", Djezzy09-2016)  



  

  " Djezzy Classic " عرض - 1

ل جزافي دفع ذات"  Djezzy Classic" تشكیلة  إن ون مؤج ن تتك ة م واع ثالث  اقتصادي، : أن
مح ازيج منتجات من التشكیلة وھذهممتاز.  ،مریح ییر تس ات بتس ل المكالم ة بك ب حری وع حس  ن

م ة بالخدماتح االستھالك. وتس ا مجانی ن أھمھ ة م ائل :مختلف ائل الصوتیة، الرس  القصیرة الرس
SMS، 1مالرق إظھار ت،المكالما تحویل ،المزدوجة المكالمات. 

 " Djezzy Control " مراقبة جازي عرض -2

ین یربط وھو جازي منتجات آخر " ھو Djezzy Controlمراقبة "  جازي عرض إن ا ب  المزای
 .وقیاسھا المكالمات تكالیف بمراقبة حیسم ما وھذا المسبق، الدفع وحریة یقدمھا االشتراك التي

 تكون ) حیث 3000، مراقبة 2000، مراقبة 1000منوعة ( مراقبة  تشكیلة تعرض الصیغة ھذه
مح تعبئة ببطاقة التزود یمكن الرصید نفاذ وعند ثابتة فاتورة شھریة ھناك ذا جازي. ویس رض ھ  الع

ا: الرسائل المجانیة بالخدمات ن بینھ ة،  القصیرة، المكالمات الرسائلالصوتیة،  مختلفة م المزدوج
  .2الرقم، الدولي المكالمات، إظھار تحویل

  "Djezzy Carte  " البطاقة جازي عرض - 3

رض "  إن  ة جازيع ارة"  البطاق رض عن عب ع ع طة مسبق دف ذا وبواس رض ھ  تكون الع
ة بطاقة طریق عن حیث فاتورة، ودون شھري اشتراك بدون حریة،بكل  المكالمات ا تعبئ تم زيج  ی

ثا ) أو التعریفة  30ة: التعریفة بثالثین ثانیة ( نمطین من التعریف بین االختیار یمكنو الرصید تزوید
ا: االستفادة ویمكنبالثانیة بعد الدقیقة األولى،  ن أھمھ ن الخدمات أیضا م ة م  الرسائل من مجموع

 إخفاء، الدولي، الرقم ظھارإ، المكالمات تحویل، المزدوجة المكالماتالقصیرة،  الرسائل، الصوتیة
   Roaming.3،الرقم

  "Djezzy Entreprise  المؤسسة " ثانیا: جازي

عار متنوعة خدمات یقدم وھو األعمال ورجال والمؤسسات للھیئات مخصص عرض وھو  بأس
  :إلى باإلضافة األفراد جازي كل خدمات یقدم وھو أقل

 GSM FAXًا الفاكس وإرسال باستقبال المؤسسة " جازي لمشتركي " تسمح خدمة : وھي  انطالق
اتفن م ال.  الھ اكسالنق ة الف تقبال یمكن وباستعمال خدم الة اس اكس رس ث ف ا یمكن حی  تخزینھ

ًا طبعھاأو كمبیوتر  جھاز في ومعاینتھا  .4كالسیكي فاكس جھاز من انطالق

                                                             
1 Djezzy , Djezzy Classic, http://www.otalgerie.com/produits/djezzyclassic.asp ,page consultée le (28-09-2016 ). 
2 Djezzy , Djezzy Control,  http://www.otalgerie.com/produits/djezzycontrol.asp, page consultée le (28-09-
2016). 
3 Djezzy , Djezzy Cart, http://www.otalgerie.com/produits/djezzycarte.asp, page consultée le (28-09-2016).  
4 Djezzy, GSM FAX, http://www.otalgerie.com/Enterprise/Djezzy_Fax_mobile.asp, page consultée le (28-09-
2016).    



 GSM DATAالدخول أو االنترنت باستعمال المؤسسة " لمشتركي " جازي تسمح خدمة : وھي 
ة ھذه الستعمال و المعطیات. تبادل بغیة المؤسسةة شبك في ب الخدم ى یج م إلحاق المشترك عل  رق

 . 1المعطیات تحویل قصد خاص

 وھذا العرض بھ مجموعة من العروض من أھمھا:

 "Djezzy Business Control  " عرض -1

دم ذا یق رض ھ اتورة الع ن الخدمات: ف ة م ة مجموع یس ثابت ا ل  اتورةاالشتراك، ف سوى فیھ
ي الرصید تزوید ، یمكندج 500 من یتكون أولي األولى، رصید الدقیقةبعد  بالثانیة االستھالك  أي ف

عار المیزانیة، المكالمات في التحكم جازي، تعبئة بطاقات بواسطة وقت رض بأس دة الع ل، م  المؤج
ة التعبئة رصید صالحیة ا التعریف ھرياالشتراك  :أعظمیة. أم ي الرصید، دج 1500 الش  500 األول

عاردج. و 8 آخر نقال ھاتفحو ندج،  6 ثابت ھاتف نحودج،  5 جازي نحو :الدقیقة سعرو .دج  أس
  .2دج14ج الخار نحو دج، 5ر آخ نقال نحو دج، 3.50  جازي نحو: القصیرة الرسائل

 " Djezzy Business  " عرض - 2

ذا رض ھ ال لرجال مخصص الع ن األعم ین وم م ب ا أھ ي المزای دمھا الت ا یق ي م اتورة :یل  ف
ة االستھالك د بالثانی ة بع ى الدقیق ي رصید، األول ون أول عار، دج 500ن م یتك ل األس ى األق  عل

وطني المستوى ة. وال ھر االشتراك :التعریف ي الرصیددج،  1500ي الش  الرسائلو دج. 500 األول
ات أسعاردقیقة. بینما  210 الممنوحة الدقائق عدد رسائل، 10ة القصیر  القصیرة سائلوالر المكالم

  .3السابق العرض أسعار نفس فھي

  "Business Control Plus  " عرض -3

دم ذا یق رض ھ ھریة اشتراكات الع عار دخول ومصاریف ش ل بأس ذا أق ة وھ ات لتلبی  رغب
 .والنقابات االجتماعیة الخدمات لجان وكذا الكبیرة المؤسسات

الل يف عنھا یختلف بینما السابقة " المؤسسة" عروض نفس یقدم وھو ر  التعریفة من خ ( ألكث
دقائق عدددج،  500 األولي الرصیددج،  900ي الشھر االشتراك خط ): 100من  ة ال  500 الممنوح

  .4السابقة " المؤسسة" عروض أسعار نفس فھي القصیرة والرسائلالمكالمات  أسعار بینما دقیقة.

 

                                                             
1 Djezzy, GSM DATA, http://www.otalgerie.com/Enterprise/SIM_Data_GPRS.asp, page consultée le (28-09-
2016). 
2 Djezzy, Business Control, http://www.otalgerie.com/Enterprise/Djezzy_Business_Control.asp, page consultée 
le (28-09-2016). 
3 Djezzy, Djezzy Business, http://www.otalgerie.com/Enterprise/djezzybusiness.asp, page consultée le (28-09-
2016). 
4 Djezzy, Business Control Plus, http://www.otalgerie.com/Enterprise/Business_Control_Plus.asp, page 
consultée le (28-09-2016).    



  

 "Flotte  " عرض -4

 الدخول مصاریف أسعار على المطبقة ضاتالتخفی من باالستفادة یسمح"  Flotte " عرض إن
 عروض مزایا نفس العرض ولھذاالمقتناة.  الخطوط عدد زاد كلما وھذا الشھري االشتراكق وحقو

" Djezzy Business  "و "Djezzy Business Control  "1في الجدول التالي كما التعریفة وتكون:  

  دد الخطوط" حسب عFlotte " ): التعریفة لعرض  22 الجدول رقم (

  الرصید األولي  االشتراك الشھري  مصاریف الدخول  
  دج 500  دج 1500  دج 1200  2 – 9 دج

  دج 500  دج 1400  دج 1000  10 – 29 دج

  دج 500  دج 1350  دج 950  30 – 59 دج

  دج  500  دج 1290  دج 890  فأكثر 60 
 

Source: Djezzy, Offre Flotte de Djezzy,  

http://www.djezzygsm.com/Enterprise/Offre_flotte_de_Djezzy.asp, page consultée le ( 28 - 
09 - 2016). 

  الفرع الثالث: اوریدو ( الوطنیة لالتصاالت ) 

بخدمة الھاتف النقال المتعددة  الوسائط أول مشغلھي ، )  WTAالوطنیة لالتصاالت الجزائر (
رخیص ل تحصلت، في الجزائر ر لوطنیة لخدمات االتصاالت على ت ي الجزائ لكیة ف ة الالس  2تغطی

وز 2003 دیسمبر ـ، من خالل الف ون دوالر أمریك 421 ب يي. ملی ركة 2004 أوت 25 ف ت ش ، أطلق
ة ة " الوطنیة عالمتھا التجاری ا " نجم ع الخدمتجاری ب م ى جن ا إل افع ، جنب ي ات والمن الموجودة ف

یح ، ونجمة معاییر جدیدة في صناعة االتصاالت السلكیة والالسلكیة في الجزائر تضعوو د.البال تت
ة االت المتنقل ال االتص ي مج د ف الم جدی تخدمین ع ة . للمس ل، نجم دم وبالفع الء تق روض للعم ع

رة الجزائري لیس ن أیضا جودة عالفقط المنتجات والخدمات المبتك ن ، ولك دات م ل المع ع نق ة م ی
  2.، لخدمة العمالء على أساس أعلى المعاییر وتسعیر تنافسیة للغایةكنولوجیاأحدث الت

  ولھا أیضا مجموعة من العروض مقدمة للمؤسسات ولألفراد ومن أھمھا:

  

  

                                                             
1 Djezzy,  Offre Flotte de Djezzy, http://www.djezzygsm.com/Enterprise/Offre_flotte_de_Djezzy.asp, page 
consultée le (28-09-2016).  
2 Ooredoo, A Propos Nedjma,  http://www.ooredoo.dz/extranet/web/espaces/a-propos, page consultée le (28-
09-2016).   



  "   Particulier Ooredoo" العروض المقدمة لألفراد  أوال:

 دفع اتخدم وكذا مؤجل دفع خدمات یقدم ھوو أیضا العادیین لألشخاص مخصص العرض ھذا
  :نذكر أھمھا أنواع عدة إلى ینقسم ھوو مسبق

  " Star Hala "عرض  -1

ى  ة عل ل تعبئ ي ك ترك ف ل المش ا یتحص بق وبھ دفع المس ة لل ي خدم ید  % 100وھ ن الرص م
ع الشبكات  ة نحو جمی المجاني، وعلى رصید مجاني من كل مكالمة خارج الجزائر، وسعر المكالم

یرة ( د 5 ائل القص عر الرس ھ  SMS  (5ج، وس ا خارج ر أم ل الجزائ بكات داخ ع الش ى جمی دج عل
ة MMSرسائل ( 10دج، ویتحصل كل مشترك عند التعبئة على  14فسعرھا  ) نحو كل شبكات نجم

  . 1دج 10أما الشبكات األخرى فسعرھا 

  " Ooredoo Plus "عرض  -2

عر یتمیز ھذا العرض بصالحیة غیر محدودة، ویحتوي ع لى مكالمة مجانیة لكل یوم، وعلى س
ى  وي عل ا یحت بكات وأیض ع الش اص لجمی الة (  50خ ھرین،  MMSرس دة ش الحة لم ة ص ) مجانی

ل  3.99دج، وسعر المكالمة  200دج بھ رصید  300وسعر الشراء  دج في جمیع الشبكات، وسعر ك
   .2دج 10) فسعرھا MMSدج خارج الجزائر، أم الرسائل ( 14دج و 5رسالة 

  " Illimité "عرض  -3

ك  اة وذل دى الحی ى م بكات وعل ع الش ي جمی ات ف ھ للمكالم د محدودیت رض بع ذا الع ز ھ ویتمی
ة نحو  18صباحا إلى  06دج وذلك من  4000بفاتورة شھریة     ل مكالم مساءا، وغیر ذلك فسعر ك

عر  ة بس و  2شبكة نجم عر ھ اقي الشبكات فالس ا ب ائل ا 4دج أم ر، والرس ل الجزائ یرة دج داخ لقص
)SMS  عرھا  2) بسعر ر فس ل الجزائ ا خارج  4دج نحو شبكة نجمة أما باقي الشبكات داخ دج وأم

  . 3دج 14الجزائر فسعرھا 

  ) Entreprise Ooredooللمؤسسات ( العروض المقدمة :ثانیا

روض للمؤسسات ورجال  ن الع ة م راد مجموع روض األف ى ع تقدمة نجمة أیضا باإلضافة إل
  :4ضمن عرضین أساسییناألعمال وتندرج 

  " Offeres Voix "عرض  - 1

                                                             
1 ooredoo, Star Hala,http://www.ooredoo.dz/extranet/web/offre-particulier/la-star-hala, page consultée le (28-
09-2016).   
2 ooredoo, ooredoo plus, http://www.ooredoo.dz/extranet/web/offre-particulier/ooredoo -plus, page consultée le 
(28-09-2016).   
3 ooredoo, illimite, http://www.ooredoo.dz/extranet/web/offre-particulier/illimite, page consultée le (28-09-
2016).   
4 ooredoo, Offeres Entreprise, http://www.ooredoo.dz/extranet/web/offreentreprise/offre-entreprise, page 
consultée le (28-09-2016).   



  

  مة لرجال األعمال والمؤسسات وھي:وبھ ثالث عروض تقدمھا نج

  " Ooredoo Pro "عرض  -  أ

ى  18صباحا إلى  08ھذا العرض یمتاز بمكالمات مجانیة من  ل إل د تص ات  06مساءا وق مكالم
ة و 2في آن واحد وسعر غیر ذلك  ر دج لج 4 دج للدقیقة نحو شبكة نجم ل الجزائ ع الشبكات داخ می

ع  SMS  (2، وسعر الرسائل القصیرة ( % 50وأما خارجھا فھناك تخفیض یصل إلى  دج نحو جمی
  دج. 4000دج. وھذا باشتراك شھري  14الشبكات داخل الجزائر أما خرجھا فسعرھا 

  " Ooredoo Pro Contrôl "عرض  -  ب

الل  ا 24/24ھو عرض ممیز جدا حیث المكالمات مجانیة خ ة  س دیھم نجم ي تھ الل خط من خ
یرة (  ائل القص عر الرس ة، وس ذه الخدم تراك بھ بكات  SMSباالش ع الش و جمی ل  3) نح دج داخ

دج. وما یمیز ھذا العرض أیضا یمكن أن  4000دج وذلك بفاتورة  14الجزائر أما خارجھا فسعرھا 
ا6/6ساعة أو  12/12تحدد اشتراكك كل شھر ب  ة س ذي  وإلى غیر ذلك وتختلف قیم ل اشتراك ال ك

  یرغب في الزبائن. 

 " Illimité "عرض  -  ت

ن  ة م ات مجانی از بمكالم رض یمت ذا الع ى  08ھ باحا إل ك  18ص ر ذل عر غی اءا وس دج  2مس
عر  SMSدج لجمیع الشبكات داخل الجزائر، والرسائل القصیرة (  4للدقیقة نحو شبكة نجمة و ) بس

ر  2 ل الجزائ ع الشبكات داخ ار دج14ودج نحو جمی اتورة خ ھري بف ك باشتراك ش ر. وذل ج الجزائ
  دج. 4000
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ھذا العرض خاص بمستعملي االنترنت من إرسال رسائل كبیرة الحجم أو فتح البرید إلكتروني 
ي: " ذا الخصوص ھ ازة بھ روض ممت ة ع ة تقدم ث نجم ك، حی ر ذل ى غی  " و " Pack N'ternetإل

Prom@il "و "Push To Talk "و "La carte M2M   ."  

  

  

  

  

  

  



  المبحث الثالث: استخدامات نظریة األلعاب لمتعاملي خدمة الھاتف النقال بالجزائر

كري  ال العس ن المج ات م االت والقطاع ف المج ي مختل اب ف ة األلع تخدامات نظری دد اس تع
افس أو المنافس ین والریاضي إلى المجال االقتصادي واالجتماعي في دراسة مختلف السلوكات المن

مى  ا یس رف األول أو بم ة أو الط ي المؤسس ائج تبن ك النت ن تل ا م راع، وإنطالق ي الص ابلین ف المق
ث  ذا المبح ي ھ ة، وف ل تكلف ھ وبأق د ل ل عائ ق أفض تراتیجیة وتحقی لوكاتھ االس ب األول س الالع
ي  ال ف اتف النق ة الھ اع خدم ى قط ا عل ف أبعادھ اب بمختل ة األلع قاط نظری ة اس نتطرق لمحاول س

املي الجزا تراتیجیة للمتع لوكات االس ي الس ؤثرة ف ل الم ف العوام ذا مختل ثالث، وك ھ ال ر بمتعاملی ئ
  خدمة الھاتف النقال.

  : العوامل المؤثرة في السلوك االستراتیجي لمتعاملي خدمة الھاتف النقالألولالمطلب ا

ة الھلمتعاملي  سلوك االستراتیجيتؤثر العدید من العوامل بشكل متداخل على  ال خدم اتف النق
ذا  دخالت الحكومیة بمختلف سیاساتھا الصناعیة وأدواتھا ( التشریع )،التتتمثل أساسا في والتي  وك

  .... وإلى غیر ذلك. التكلفة، والمنافسةأحوال الطلب للمشتركین، وحدة 

ن  بعض حاول فیما یلي عرضسأ ھذه العوامل إجماال دون تخصیص أثر كل عامل على كل م
موبلیس) طالما أن ھذه العوامل تخص كل المؤسسات العاملة في  نجمة، ثالثة (جازي،المتعاملین ال

  القطاع.

  التدخالت الحكومیة الفرع األول: 

ى ة الجزائریة وانب التشریعیوالج التدخالت الحكومیة أحد تعتبر ؤثرة عل ل الم م العوام أحد أھ
ةالت ااصلالتتحدید القواعد المطبقة من قبل متعاملي الشبكات  لكیة عام لكیة والالس املي ،لس  ومتع

ر. مشتركینالھاتف النقال بشكل خاص من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة لل خدمة ي الجزائ  ف
  :1یقضي الجانب التشریعي باعتماد نظامین للتسعیر في ھذا القطاعحیث 

  التسعیر الحر. سیاسة/نظام - 

 .( المحدد ) التسعیر المؤطر سیاسة/نظام - 

  ة/نظام التسعیر الحرسیاسأوال: 

املي تمنح ھذه السیاسة/ ة النظام الحریة لمتع ة خدم ات الخاص د التعریف ي تحدی ال ف اتف النق الھ
م با ریطة إعالمھ تركیھم ش ال لمش نھم،التص ز بی ة دون التمیی ات المطبق س  بالتعریف ق نف أي تطبی

املي شتركین،العرض التعریفي العمومي على كل الم ة كما یتعین على متع ي  خدم ال ف اتف النق الھ
من  ة ض دمات المقدم دات الخ اء وعائ الت أعب د والمواص بط البری لطة ض دیم لس ار تق ذا اإلط ھ

  رخصتھم أو تقدیم المعطیات المحاسبیة الضروریة لقیامھا بتقدیر تكلفة توفیر الخدمات.
                                                             

، مذكرة ماجستیر ( غیر منشورة )، كلیة النقال " الھاتف خدمة قطاع حالة الشراء " دراسة قرار على السعر أثرعامر لمیاء،  1
  .129، 128، ص ص 2005/2006، جامعة الجزائر، سییرالعلوم االقتصادیة وعلوم الت



  

ة ة للمنافس ع  تھدف كل ھذه اإلجراءات إلى التأكد من عدم القیام بممارسات تعریفیة مخالف ویمن
  صراحة على الخصوص:

  ). أي البیع بسعر اقل من سعر التكلفة البیع بالخسارة ( - 

ة  -  ب الجزائری إعانة خدمة تكون في وضعیة منافسة بخدمة في وضعیة تخصیص حیث تطال
ة  الیف خدم ین تك ام ب اتف لالتصاالت بالفصل الت الالھ ة  ،النق عیة منافس ي وض اره ف باعتب

ة و ذي یخدم ت ال اتف الثاب اري الھ اط التج دأ النش م یب ا ل ار طالم عیة احتك ي وض ر ف عتب
  .للمتعامل الحاصل على الرخصة الثانیة في الھاتف الثابت

عیة تخصیصا -  ي وض ة ف ع خدم ث  ،لبیع المجمع لخدمات تابعة لنفس القطاع التنافسي م حی
رعیة المناف ى ش ة یقصد بذلك منع استغالل متعامل معین احتكاره لخدمة معینة للتأثیر عل س

 .في خدمات أخرى بممارسة أي نوع من الضغط

  نظام التسعیر المؤطر ( المحدد )سیاسة/ثانیا: 

عار القصوى ب أو المحدد بنظام التسعیر المؤطرسیاسة/یقصد  د األس تدخل سلطة الضبط لتحدی
  الھاتف النقال حیث یھدف تأطیر التعریفة إلى:خدمة أو الدنیا لخدمة االتصال في قطاع 

  ریفات الخدمات نحو قیمة تكلفتھا.توجیھ تع  - 

ھي مجموعة خدمات تعرض (  إلغاء اإلعانات المتقاطعة بین الخدمات أو سالسل الخدمات  - 
  الزبائن والمجمعة بحكم تكاملھا ).على نفس المجموعات من 

یمكن لسلطة الضبط أن تقرر تأطیر تعریفات الخدمات في قطاع االتصاالت الالسلكیة إذا توفر 
ادة على األق ي الم واردة ف روط ال ن الش ذي 7ل شرط م ن المرسوم التنفی ا  02-141 م ة فیم والمتمثل

  یلي:

رة  -  ة الح ي السوق للمساس بالمنافس ة ف لطة الضبط واستغالل المتعامل وضعیتھ المھیمن لس
  تحدید أساس التقدیر.

یم دون استغالل المتعامل وضعیتھ في كونھ المقدم الوحید لخدمات معینة على جزء من اإلقل - 
  وجود خدمات بدیلة یسھل الحصول علیھا. 

رة  -  ات الح ن الممارس ة ع ر ناتج ة غی ة للخدم ات المطبق بط أن التعریف لطة الض ان س تبی
  للمنافسة.

دنیا  إذا توفر شرط من ھذه الشروط، -  عار القصوى وال د األس لطة الضبط بتحدی دخل س یتم ت
  مایلي: 02-141نفیذي رقم من المرسوم الت 8مع األخذ بعین االعتبار حسب المادة 



  لكیة لكیة والالس الت الس زات المواص ة تجھی عار تكلف ر ألس اض المنتظ االنخف
  وخدماتھا.

 ا اصتالعائق المحتمل إلعادة توازن بنیة تعریفات خدمات اال الت بھدف توجیھھ
  التكالیف. نحو

 .مستوى تنافسیة الخدمات المماثلة في الجزائر والبلدان األجنبیة  

 اح ال ع األرب ة م ة بالمقارن اح خاص در األرب ة وتق دم الخدم ة مق ي إنتاجی ة ف ممكن
  الوطنیون منھم واألجانب. التعریفات التي یطبقھا مقدمو الخدمات المماثلون،

  المنافسة في الصناعیةالفرع الثاني: 

أثیرات  ال ت اتف النق ي للصناعة ) لقطاع الھ أثیرات المحیط الخاص ( المحیط التنافس تعتبر ت
لمتعاملین الذین ینشطون في القطاع، حیث التأثیرات العوامل الخارجة ھي تأثیرات سطحیة  مباشرة

أي تكون متساویة على سلوكات االستراتیجیة للمتعاملین في الصناعة، في حین أنا العوامل للمحیط 
ذي  ل ال ي العوام ل ھ ذه العوام اویة، وھ ر متس املین غی ى المتع أثیر عل ات الت ون درج التنافسي تك

     " وھي كما في الشكل التالي: Michael  Porter "طورھا 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ن الجددتھدیدات المنافسو  
 

رھم معدوم " عدم دخولھم تأثی
الراھن " في الوقت  

 

خدمة الھاتف  المتنافسون في قطاع
 النقال

 
، موبیلیس،  أوریدو )جازي(   

احتكار في  منحصرة منافسة حادة
 القلة

الھاتف الثابت  -اإلنترنات  - المنتجات البدیلة:   
 

 تأثیرھا ضئیل جدا

المشتركین -العمالء:   
 

یر جداتأثیرھم كب  

الموردون: سامسونغ 
نوكیا .... -آیفون  -  

 
 تأثیرھم نسبي

  ): المحیط الخاص لقطاع خدمة الھاتف النقال 43الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج بورتر. انطالقا منمن إعداد الطالب،  المصدر:                                    

  تھدیدات المنافسون الجددأوال: 

املین جدد إن قطاع خدمة ا دخول متع اك حاجز ل واحي، إذ ھن ع الن لھاتف النقال واعد من جمی
ال،  اتف النق ة للھ ة لخدم ة رابع یمكن وضعھا من طرف الحكومة الجزائریة وذلك بعدم منح رخص

ادي اإلعالمكد وزیر البرید وتكنولوجیات أ حیث ن حم ى ب ي جوان  واالتصال موس رحھ ف ي تص ف
ة الھ 2010 وق خدم تح س ال: " بخصوص ف ث ق ال حی ة اتف النق ة الرابع ع الرخص ي بی ر ف ال نفك

املین  1..."للھاتف النقال الث متع ي ث أي أن ھذا القطاع لن یشھد دخول متعاملون جدد وانحصاره ف
ذا  ب، وھ ل القری فقط، وبالتالي ھذا التھدید ال یعتبر فعاال مقارنة بالقطاعات األخرى وذلك في األج

ت كبیرة من بینھا ظھور اتفاقیات التواطؤ بموجبھ تقسم الحصص السوقیة اإلجراء یتولد علیھ سلبیا
ر  ا الجزائ ي انتھجتھ أن السیاسات الصناعیة الت على ثالث متعاملین فقط، وبالتالي یظھر جلیا ھنا ب

  تحد من دخول منافسین جدد.

  

  

                                                             
 -http://www.radioalgerie.dz،)03/2016/10/الرخصةالرابعة-بیع-في- نفكر- ال-حمادي- بن ،حات الوزیریتصررادیو الجزائر، 1

10-2016(   



  البدیلة المنتجات تھدیداتثانیا: 

ا إن تھدید المنتجات البدیلة لمنتجات خدمة الھ دیل ھن المنتج الب ا، ف ؤثرة حالی ر م ال غی اتف النق
ت حوالي  اتف الثاب غ عدد مشتركي الھ  4ھو خدمات الھاتف الثابت وھو یشھد نموا بطیئا جدا إذ بل

و عدد مشتركین حوالي  ذي بلغ ون  32مالیین مشترك، مقارنا بمشتركي خدمة الھاتف النقال ال ملی
دات المنتجات ر  مشترك، ھنا نالحظ بأن تھدی ؤثر بصورة غی ر م ال غی اتف النق ة الھ ة لخدم البدیل

  مباشرة.

ثال  د م ناعة، نج ي الص ھم ف املون أنفس ا المتع ي یطرحھ ة الت ات البدیل ص المنتج ا یخ ا فیم أم
ر  ي الجزائ المتعامل أوراسكوم لالتصاالت أدخل خدمة الھاتف النقال باسم " لكم " عند استثمارھا ف

ر وب دیم خدمات أكث يوذلك بغیة تق ك ف ة وذل ل تكلف نة  أق ل  2005س ون دوالر 65مقاب م ملی ا ل ، ولم
لبیة،  تنجح ھذه االستراتیجیة قررت توقیف ھذه الخدمة ونشاطاتھا في الجزائر وذلك بعد النتائج الس

ة  2008حیت تم اتخاذ ھذا القرار الرسمي في منتصف نوفمبر  بالقاھرة خالل اجتماع الجمعیة العام
  .  1للمساھمین

  التفاوض على المشتركین قدرة ثالثا:

ین،  یؤثر المشتركین في خدمة الھاتف النقال وذلك بخفض األسعار أو العزوف عن متعامل مع
دت  دم. إذ تكب رة الق ب ك ي جان رة ف داث األخی ي األح االت ف كوم لالتص ل أوراس ھد المتعام ا ش كم

ـ:  درت ب ي ق ة والت ي بجای ون دوال 5خسائر كبیرة جدا من حرق مقرھا ف ر المشتركین ملی ر، وتغی
  لشرائحھم واالنتقال إلى متعاملین آخرین.

ل  07وكذلك نالحظ في الجدول (  ال وص اتف النق ) السابق بأن نسبة عدد طالبي لخدمات الھ
ى  املین  32إل مح للمتع ا یس ك بم دمات، وذل ھ الخ ى ھت ب عل ادة الطل الي زی ترك وبالت ون مش ملی

ذا ال ن وراء ھ ة م درة باكتساب أرباحا طائل ذا نجد أن ق الل ھ ي عدد المشتركین. ومن خ تطور ف
المشتریین لھ تأثیر كبیر على المتعاملین في قطاع خدمة الھاتف النقال سواء كان ھذا التأثیر إیجابي 

  أم سلبي. 

  التفاوض على الموردین رابعا: قدرة

ة و وردون خدم من الموزعون/الم یمیض ات س ن بطاق املین، م ات المتع ع منتج ع بی ، توزی
مالترویج لھا من خالل وبطاقات التعبئة و ن عقد اتفاقات معھ ة م ى نسبة مئوی ل الحصول عل ، مقاب

ق، ال المحق م األعم ن وظائف، رق ھ م ا یؤدون ع م ب م ھم  لتتناس ع عروض ي بی م ف مان حقھ مع ض
اتف  .2" خدمات ما بعد البیعأجھزة الھواتف النقالة و " الخاصة ة الھ ي قطاع خدم وردین ف وإن الم

ا ال ي یحتاجھ ة الت القروض الالزم وك ب ة والبن ات المالی م المؤسس ا دع منون أیض د یتض ال ق نق
ق المتعاملون في االستمرار في المنافسة. وبالتالي  بیة للمشترین ینطب وة النس ى الق كل ما ینطبق عل

                                                             
، دار األبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، بن بو العید، " 2009لسابع للسنة الثانیة جانفي المجلة االقتصادیة " العدد ااألبحاث،  1

 .26، ص 2009الجزائر، 
 .125، ص مرجع سابققوفي سعاد،  2



  

ذ ي ھ وردین ف بیة للم ة على القوة النس ي قطاع خدم املین ف دات للمتع أثیرات وتھدی ن ت وذج م ا النم
  الھاتف النقال.

  الحالیین المتنافسین بین خامسا: التنافس

باعتبار حكم  الھاتف النقال في الجزائر خدمة  تعد المنافسة من أھم العوامل المؤثرة على قطاع
ي یالسیما في خدمة الدفع المسبق حیث و المنافسة فیھ، حیث یسوده احتكار القلة ل ف سعى كل متعام

  ى:إلتسعیر خدمة االتصال  مجال

  .) (سعر شراء الخط خاصة تخفیض أسعاره -

المبادرة لتقدیم العروض الترویجیة المتعلقة بتخفیض أسعار المكالمات أو مجاراة المنافسین  -
  في ذلك في فترة معینة.

  ة بتقدیم خدمة االتصال بصیغ تتناسب مع العادات االستھالكیة لمختلف المستھلكین.المبارا -

  من قطاع خدمة الھاتف النقال     الفرع الثالث: عوائق الخروج 

روج ع  یخضع قطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر إلى موانع خ ث تمن ة القطاعات، حی كبقی
ك  ھا، وذل ى إفالس ؤدي إل د ی دا وق رة ج ائر كبی تتكبد خس ك فس المتعاملین فیھ من مغادرتھ وإن تم ذل

دة ا ى انطالقا من الرخص المقدمة إلیھم حیث یجب علیھم إكمال م ل إل ي تص ة الت سنة،  15لرخص
ي  ؤثر أیضا ف د ت ق ق ذه العوائ ك. وھ ر ذل ى غی وكذا عقودھم مع متعاملین اآلخرین أو الموردین إل
ن  یھم م ة تحم م ینتھجوا استراتیجیات معین ث إذا ل سلوكات االستراتیجیة للمتعاملین في القطاع حی

رون ع إنھم مجب ن القطاع ف ذا الخسارة وبالتالي من عدم خروجھم م ن القطاع، وھك روج م ى الخ ل
  یجدون أنفسھم أما عوائق تحول عن خروجھم.

ى  ركة إل ذه الش فمثال نجد المتعامل أوراسكوم لالتصاالت مؤخرا وجد نفسھ مرغما على بیع ھ
السلطات الجزائریة، وذلك بسبب المستحقات من الضرائب التي طالبت بھا مدیریة الضرائب والتي 

ع  230ر أي ما یعادل ملیار دینا 17تقدر بـ:  ت بی زت عن تسدیدھا. فحاول ملیون دوالر، والتي عج
ل  ب قوب ذا الطل ا، إال أن ھ وب إفریقی ن جن ي أن" م ركة "أم ت الشركة للمتعاملین أجانب من أھما ش
رى  ى استراتیجیة أخ كوم لالتصاالت إل بالرفض من قبل سلطة الضبط الجزائریة، و لجأت أوراس

ان  " كوم الروسیة لالتصاالت فیمبلج مع شركة " وھي استراتیجیة االندما ر كی لتصبح خامس أكب
ة "  لطة الضبط الجزائری ن س ار م ذا الخی م رفض ھ ذلك ت "  ARPTفي العالم في ھذا القطاع، وك

ذه  ل ھ ة أن ك ة الجزائری ت الحكوم ث قال ذه االستراتیجیة، حی وھددتھا بتأمیم المؤسسة إن لجأت لھ
د المبرمة معھا، وھذا كمثال على أحدة العوائق التي یجدھا المتعاملون إذا االستراتیجیات مخلة للعقو

رائب  ى ض یھم باإلضافة إل ا عل ى تسدید م رون عل م مجب ناعة إذ أنھ ن الص روج م ي الخ وا ف رغب
  خاصة بإخالل العقد.  

  



  المطلب الثاني: مدى تطبیق نظریة األلعاب لمتعاملي خدمة الھاتف النقال بالجزائر

لمطلب سنتطرق إلى منھجیة إجراء الدراسة المیدانیة وكذا مناقشة وتحلیل النتائج وفي في ھذا ا
  األخیر اختبار فرضیات الدراسة. 

  الفرع األول: منھجیة إجراء الدراسة المیدانیة

  في ھذا الفرع سنتطرق لمجموعة من النقاط أھمھا:

  منھج الدراسة أوال:

ة انطالقا من طبیعة البحث والمعلومات المر اد الحصول علیھا بغیة اختیار الفرضیات واإلجاب
على اإلشكالیة، تم استخدام المنھج المسحي المیداني، الذي یعرف على أنھ " استخدام طریقة منظمة 
اء  لتحلیل وتفسیر الوضع الراھن للمؤسسات، ومن سمات ھذا المنھج أنھ یرتبط بالوقت الحاضر أثن

ع  إجراء الدراسة "، وبالتحدید اعتماد ة واق ى دراس د عل ذي یعتم ي، ال في التحلیل على المسح الوص
ي  اب ف ة األلع اد نظری الجزائر ألبع الظاھرة ( أي مدى تطبیق متعاملي قطاع خدمة الھاتف النقال ب

  تحدید سلوكاتھم االستراتیجیة )، كما یھتم بوصفھا وتحدید درجة االرتباط بین متغیراتھا. 

  ثانیا: المجتمع وعینة الدراسة

م ل ة ت ة الدراس ر عین را لكب ذلك نظ ث، وك كالیة البح ى إش ة عل روریة لإلجاب جمع البیانات الض
محاولة االعتماد على أسلوب الحصر النسبي، أي دراسة المجتمعات بالشكل النسبي، والتي یتم فیھا 
ع  م توزی ث ت تثناءات، حی ث، دون أي اس لي موضع البح جمع البیانات من كل أفراد المجتمع األص

ببة  56 ت نس ال وكان استبانة على جمیع الموظفین في الوكاالت الثالث للمتعاملي خدمة الھاتف النق
  .% 100االستجابة 

  ثالثا: مصادر جمع المعلومات

  تم االعتماد في ھذه الدراسة على مصدرین أساسیین للحصول على البیانات وھما:

الكتب والمقاالت والمجالت والمواقع  حیث تم جمع البیانات من خالل مراجعة :ةالمصادر الثانوی -
م  ي ت ة الت ات النظری كیل المعطی رض تش ك لغ ان ذل ة، وك ة بموضوع الدراس اإلنترنت ذات العالق

  اإلستناد إلیھا لتكوین المعطیات المیدانیة.

ة - ثالث المصادر األولی االت ال ن وك ة م ات األولی ع البیان ة لجم ة المیدانی ي الدراس اد ف م االعتم : ت
  الھاتف النقال محل الدراسة على عدة مصادر تمثلت في:لخدمة 

ة،  * المقابلة المباشرة: املین ( عناب ة للمتع الت الفرعی دیري بعض وك أجریت المقابلة مع م
ال  اتف النق ة الھ بسكرة والطارف ) وتم تزید ببعض الوثائق تتضمن المعلومات حول متعاملي خدم



  

یة وكذا المركزیة محل الدراسة، كما تمت المساعدة من والھیكل التنظیمي الخاص بالوكاالت الفرع
  خالل تحدید مجتمع وعینة الدراسة.

تھا * االستبیان:  رف لمناقش ى المش ھا عل م عرض داد االستمارة ت م إع ابالت ت راء المق بعد إج
  وللتأكد من مدى مالئمتھا للخلفیة النظریة للموضوع وكذلك مدى تغطیتھا ألبعاد الدراسة.

  ذج الدراسة ومتغیراتھارابعا: نمو

بھدف اإلجابة على إشكالیة الدراسة واختبار فرضیاتھا، تم اقتراح نموذج بناءا على الدراسات 
  السابقة ومراجعة األدبیات المتعلقة بالموضوع محل البحث.

ن  ة م منة لمجموع اب والمتض ة األلع ي نظری ل ف ر مستقل یتمث ن متغی وذج م حیث یتكون النم
  في مكونتھا وآلیة عملھا. األبعاد والمتمثلة

دوره  ذي ب ادیة وال ة االقتص تراتیجي للمؤسس لوك االس ي الس ل ف ابع یتمث ر ت من متغی ا یتض كم
یتضمن من مجموعة من األبعاد والمتمثلة مختلف سیاساتھا االستراتیجیة التي تنتھجھا المؤسسة في 

  الصناعة.

  ): نموذج الدراسة 44الشكل رقم ( 

   

  

  

  

  

  بناءا على ما سبق.الطالب، اد من إعد المصدر:

  : تصمیم االستبیانخامسا

ا  تبیان بم رات االس ام بصیاغة فق م القی بعد أن تم تحدید مشكلة الدراسة، وأسئلتھا وفرضیاتھا ت
  یعكس متغیرات الدراسة، وتضمن االستبیان في صورتھا النھائیة على األجزاء اآلتیة:

قة اإلجابة على أسئلة االستبانة والتأكید على والتي تضمنت عنوان الدراسة، وطری المقدمة: .1
 المستجوبین أن الدراسة ھي لغایات البحث العلمي فقط.

الل ( المحور األول: .2 ة من خ ) 4تضمن متغیرات تتعلق بالمعلومات الشخصیة لعینة الدراس
 قال ).أربعة فقرات ( الجنس، العمر، المستوى التعلیمي، الخبرة العملیة في قطاع خدمة الھاتف الن

 نظریة األلعاب

الالعبون. -  

القواعد. -  

اإلستراتیجیة. -  

 

 تحدید السلوك اإلستراتیجي



ذي یتضمن (  المتمثل في المحور الثاني: .3 رة  12نظریة األلعاب واستراتیجیات المتعامل وال ) فق
 .كما ھو موضح بالجدول

ث:  .4 ور الثال ال المح اتف النق ة الھ ل خدم تراتیجي للمتعام لوك االس ي الس ذلك ف ل ك والمتمث
 ) فقرة. 16والمتضمن ( 

ن  تبیان م اس االس ون مقی ا یتك ات وذل 5وكم ا درج ا فیم ي، أم رت الخماس اس لیك ا لمقی ك وفق
  ھذه الدراسة تم تحدیده كالتالي: یتعلق بمستوى الوسط الحسابي المعتمد في

   

  

  سیتم االعتماد على المجاالت التالیة: وبذلك

  ) حدود التعلیق على المتوسط الحسابي 23 الجدول رقم (

  من النادر جدا  من النادر  أحیانا  غالبا  دائما  المستوى

  5-4.21  4.20-3.41  3.40-2.61  2.60-1.81  1.80-1  القیمة

 المصدر: من أعداد الطالب

  سادسا: االختبارات اإلحصائیة

  :ام بحساب اختبار ثبات وصدق االستبیان م القی تبیان ت ارات االس ات عب دى ثب ن م للتأكد م
ة  0.60من معامل القبول (  معامل ألفا كرومباخ حیث كلما اقتربت ) دل على صالحیة أداة الدراس

ن  ة م ة عالی ى درج ك عل ن الواحد صحیح دل ذل ألغراض البحث العلمي، أو كلما اقتربت قیمتھ م
 الثبات.

 ( نظریة األلعاب ) المتغیر المستقل 

  .نظریة األلعاب واستراتیجیات المتعاملوالتي تتمثل في المحور الثاني 

  

  

  

  

  



  

  ): حساب معامل الثبات للمتغیر المستقل 24قم ( الجدول ر

  تربیع ألفا كرومباخ  ألفا كرومباخ  عدد الفقرات  المتعامل

    موبیلیس

12  
0.83  0.91  

  0.79  0.62  أوریدو

  0.79  0.62  جازي
  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

ة حسب ا املین خدم تقل للمتع ر المس رات المتغی ة بفق لجدول نالحظ أن معامالت الثبات الخاص
دل  0.60الھاتف النقال في الجزائر الثالث قیمتھا أعلى من معامل القبول الذي یساوي (  ذا ی )، وھ

س عدد  ع نف ادة توزی م إع ھ إذا ت ول أن ن الق ا، ویمك على صالحیة أداة الدراسة ویمكن االستعانة بھ
ن أو اال ر م ون أكب ستمارات على نفس العینة مماثلة من المجتمع فإن نسبة التطابق في اإلجابات تك

للمتعاملین الثالث موبیلیس واوریدو وجازي على التوالي، أي  % 62و  % 62و  % 83مساویة لـ 
  أن االستمارة تمتاز بالثبات.

ت  ا كان اخ وكلم ا كرومب ل ألف ذر معام تمارة بج دق االس ر ص د ویختب ن الواح رب م ة أق القیم
صحیح كان االستبیان یمتاز بالصدق، والجذر التربیعي لمعامل ألفا كرومباخ في ھذه الحالة كما في 

  الجدول السابق فإنھا تقترب من الواحد صحیح أي أن ھذا االستبیان یمتاز بالصدق

 ( السلوك االستراتیجي ) المتغیر التابع 

 لوك االستراتیجي للمتعامل.والتي تتمثل في المحور الثالث الس

  ): حساب معامل الثبات للمتغیر المتابع 25الجدول رقم ( 

  تربیع ألفا كرومباخجذر   ألفا كرومباخ  عدد الفقرات  المتعامل

    موبیلیس

16  
0.74  0.86  

  079  0.62  أوریدو

  0.88  0.78  جازي
  ) Spssائیة للعلوم االجتماعیة ( من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصالمصدر: 

ابع  ر الت رات المتغی ة بفق ات الخاص امالت الثب ا أن مع ظ أیض ابق نالح دول الس ب الج حس
ذي یساوي  ول ال ل القب ن معام ى م ا أعل ثالث قیمتھ ر ال ي الجزائ ال ف اتف النق ة الھ للمتعاملین خدم

ھ )، وھذا یدل على صالحیة أداة الدراسة ویمكن االستعانة بھا 0.60( ذلك بأن أیضا، ویمكن القول ك



إذا تم إعادة توزیع نفس عدد االستمارات على نفس العینة مماثلة من المجتمع فإن نسبة التطابق في 
ـ  وبیلیس  % 78و  % 62و  % 74اإلجابات تكون كذلك أكبر من أو مساویة ل ثالث م املین ال للمتع

  ثبات أیضا.واوریدو وجازي على التوالي، أي أن االستمارة تمتاز بال

د  ن الواح ویختبر كذلك صدق االستمارة بجذر معامل ألفا كرومباخ وكلما كانت القیمة أقرب م
صحیح كان االستبیان یمتاز بالصدق، والجذر التربیعي لمعامل ألفا كرومباخ في ھذه الحالة كما في 

  ق أیضا.الجدول السابق فإنھا تقترب من الواحد صحیح أي أن ھذا االستبیان یمتاز بالصد

  مناقشة وتحلیل النتائجالفرع الثاني: 

  أوال: وصف خصائص عینة الدراسة

ي  ة ف ة والمتمثل ائص الدیمغرافی یح الخص تبیان لتوض ن االس ور األول م تخدام المح م اس د ت لق
  الجنس، العمر، المستوى التعلیمي، عدد سنوات العمل بالوكالة، حیث:

ب یبین الجدتوزیع أفراد العینة حسب الجنس:  )1 ة حس راد العین ع أف وع لتوزی الي مجم ول الت
 الجنس للمتعاملین الثالث في الوالیات عنابة والطارف وبسكرة:

 ): توزیع أفراد العینة حسب الجنس 26الجدول رقم ( 
  النسب المئویة  التكرارات  الجنس

  % 55.36  31  ذكر
  % 44.64  25  أنثى

  % 100  56  المجموع
  ) Spssادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( من إعداد الطالب اعتمالمصدر: 

  والجدول التالي یبین توزیع أفراد العینة حسب الجنس لكل متعامل على حدى للوالیات الثالث.

  ): توزیع أفراد العینة حسب الجنس لكل متعامل 27الجدول رقم ( 
  النسبــــة  المجمـــــوع  أنثى  ذكر  الجنس

   %37.5  21  11  10  موبیلیس تكرارات
   %30.36  17  7  10  تكرارات جازي

  %  32.14  18  7  11  تكرارات أوریدو
 % 100  56  25  31  المجمـــــــوع

    100 %  44.64 % 55.36 %  النسبـــــة 
  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

  ل الجدولین السابقین نتحصل عل الشكل التالي:من خال

  ): توزیع أفراد العینة حسب الجنس 45الشكل رقم ( 



  

  

  

  

  
  
  
  
  

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

راد ال ل وأكثر من التفصیل نتحصل كذلك على الدوائر النسبیة لتوزیع أف ب الجنس لك ة حس عین
  متعامل وذلك من خالل الشكل الموالي:

  ): توزیع أفراد العینة حسب الجنس لكل متعامل 46رقم (  شكلال
  

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

ذكور وعدد ) یتب 45) والشكل رقم (  26من خالل الجدول رقم (  ي عدد ال ارب ف اك تق ین ھن
غ عددھم  % 55اإلناث حیث النسبة الغالبة ھي  ذي بل رد، و 31بالنسبة للذكور وال بة  % 45ف بالنس

  فرد. 25لإلناث وعددھم 

م (  دول رق ن الج ا م م (  27بینم كل رق ذكور  46) والش دد ال ع ع ي توزی تالف ف ظ اخ ) نالح
  عدة حیث نجد:واإلناث تارة متقاربة وتارة أخرى متبا

ة  أوریدو: – وزع%   32.14تمثل نسبة أوریدو من عینة الدراس بة ب وتت راد  % 61نس ن أف م
 منھم من جنس أنثى. % 39مجتمع الدراسة كانت جنس ذكر، بینما كانت نسبة 

ة  جازيتمثل نسبة  جازي: – وزع  %30.36من عینة الدراس ث  وتت ا حی يء تقریب نفس الش ب
 كانت لصالح جنس أنثى. % 41سة كانت جنس ذكر، أما نسبة من أفراد مجتمع الدرا % 59



وبیلیس: – بة  م ل نس وبیلیستمث ة  م ة الدراس ن عین وزع  %37.5م ع  وتت اختالف التوزی ب
ن  ة م ب متقارب ت النس ث كان النسبي ألفراد مجتمع الدراسة كما ھو للمتعاملین أوریدو وجازي، حی

  نثى.فكانت جنس أ % 48كانت جنس ذكر بینما  % 52خالل 

ة:  )2 ة العمری ب الفئ ة حس راد العین ع أف ة توزی ب الفئ ة حس راد العین الي أف دول الت ین الج یب
 .العمریة للمتعاملین الثالث لخدمة الھاتف النقال بالجزائر

  ): توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة 28الجدول رقم ( 
  النسب المئویة  التكرارات  الخیارات
   %0  0  سنة 25أقل من 

   %48.21  27  سنة 35إلى  25من 
   %23.21  13  سنة 45إلى  36من 

   % 28.57  16  سنة 45أكبر من 
 % 100  56  المجموع

  

 ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

  تعامل على حدى.والجدول التالي یبین توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة لكل م

  لكل متعامل توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة):  29الجدول رقم ( 
  

  الخیارات
رارات  تك

  موبیلیس
رارات  تك

  أوریدو
رارات  تك

  جازي
ب   المجموع النس

  المئویة
   %0  0  0  0  0  سنة 25أقل من 

   %48.21  27  7  8  12  سنة 35إلى  25من 
   %23.21  13  5  4  4  سنة 45إلى  36من 

   % 28.57  16  5  6  5  سنة 45أكبر من 
 % 100  56  17  18  21  المجمـــــــوع

      % 100    %30.36  %  32.14  %37.5  النسبــــــــة
  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

  لي:من خالل الجدولین السابقین نتحصل عل الشكل التا

  

  

  

  



  

  ): توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة 47الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  
 ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

م (   28من خالل الجدول رقم (  كل رق ن  47) والش ة م ة الدراس راد عین ین أن معظم أف ) یتب
ة العمری ددھم  35-25ة ( الفئ غ ع نة ) ویبل بة  26س ردا أي بنس ف  % 48.21ف ارب نص ا یق أي م

ین (  ین الفئت ر ب ف اآلخ ن  45-36العینة، في حین انقسم النص ر م بة  45سنة ) و ( أكب سنة ) بنس
د  25على التوالي أما فئة ( أقل من  % 28.57و  23.21% ذلك نج ة ول سنة ) جاءت بنسبة منعدم

ذلك أن أغلبیة العینة ش ائن وك ع الزب ة م دیم الخدمات والمعامل ة تق ھیل عملی باب وھذا یساھم في تس
  بإمكانھم تقدیم المزید لوكاالت خدمة الھاتف النقال بالجزائر.

  
  لكل متعامل توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة):  48الشكل رقم ( 

  ) Spssاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة المصدر: 

توزیع أفراد العینة حسب ) نالحظ اختالف في  48) والشكل رقم (  29بینما من الجدول رقم ( 
  تارة متقاربة وتارة أخرى متباعدة حیث نجد: الفئة العمریة لكل متعامل



ة %  32.14نسبة أوریدو تتوزع  أوریدو: – ة الدراس راد % 45نسبة بمن عین ن أف ع  م مجتم
سنة ) وكذلك  45 - 36منھم في (  % 22سنة )، بینما كانت نسبة  35-25الدراسة كان سنھم ( من 

 سنة ). 45لسن ( أكبر من  % 33بنسبة 

ة   %30.36 جازينسبة وتتوزع  جازي: – ة الدراس ن عین ع  % 41نسبة بم راد مجتم ن أف م
سنة ) وكذلك  45 - 36منھم في (  % 30سنة )، بینما كانت نسبة  35-25الدراسة كان سنھم ( من 

 سنة ). 45لسن ( أكبر من  % 29بنسبة 

راد  % 57نسبة ب  %37.5من عینة الدراسة  موبیلیسنسبة وكذلك تتوزع  موبیلیس: – من أف
سنة )  45 - 36منھم في (  % 19سنة )، بینما كانت نسبة  35-25مجتمع الدراسة كان سنھم ( من 

  سنة ). 45من  لسن ( أكبر % 24وكذلك بنسبة 

ي: )3 توى التعلیم ب المس ة حس راد العین ع أف ب  توزی ة حس راد العین الي أف دول الت ین الج یب
 .للمتعاملین الثالث لخدمة الھاتف النقال بالجزائر المستوى التعلیمي

  ): توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي 30الجدول رقم ( 
  النسب المئویة  التكرارات  الخیارات

   %16.07  9  ثانوي
   %44.64  25  مھني

   %39.29  22  جامعي
   %0  0  دراسات علیا

 % 100  56  المجموع
  

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

  والجدول التالي یبین توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي لكل متعامل على حدى.

  المستوى التعلیمي لكل متعاملتوزیع أفراد العینة حسب ):  31الجدول رقم ( 
رارات   الخیارات تك

  موبیلیس
رارات  تك

  أوریدو
رارات  تك

  جازي
ب   المجموع النس

  المئویة
   %16.07  9  3  2  4  ثانوي
   %44.64  25  7  8  10  مھني

   %39.29  22  7  8  7  جامعي
   %0  0  0  0  0  دراسات علیا
 % 100  56  17  18  21  المجمـــــــوع

      % 100    %30.36  %  32.14  %37.5  النسبــــــــة
  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 



  

  من خالل الجدولین السابقین نتحصل عل الشكل التالي:

  توى التعلیمي): توزیع أفراد العینة حسب المس 49الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  
  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

دیھم  49) والشكل رقم (  30من خالل الجدول رقم (  ة ل ة الدراس راد عین ین أن معظم أف ) یتب
 44.64مي مھني أي بنسبة فردا بمستوى تعلی 25مستوى تعلیمي مھني وجامعي بنسب متقاربة أي 

ي أن  22بمستوى تعلیمي جامعي أي بـ  % 39.29وھي النسبة الغالبة، تلیھا نسبة  % ذا یعن ردا ھ ف
اب  م باكتس مح لھ ا یس ون مم ب والء الزب اع وكس ى اقن درات عل اءات وق دمات ذوي كف دمو الخ مق

ي ث 9القدرة التنافسیة للمتعاملین، بینما نجد  ـ أفراد فقد بمستوى تعلیم در ب انوي أي بنسبة ضئیلة تق
  .% 0، في حین انعدام المستوى التعلیمي دراسات علیا بنسبة % 16.07

  لكل متعامل توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة):  50الشكل رقم ( 

  

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 



حسب توزیع أفراد العینة ) نالحظ اختالف في  50) والشكل رقم (  31نما من الجدول رقم ( بی
  تارة متقاربة وتارة أخرى متباعدة حیث نجد: لكل متعامل مستوى التعلیمي

وزع  أوریدو: – دوتت ي  % 45 نسبة أوری ت ذو مستوى تعلیم ة كان ع الدراس راد مجتم ن أف م
نھم  % 44مھني، بینما كانت نسبة  بة المستوى م ظ ضآلة نس ا نالح ي جامعي، بینم بمستوى تعلیم

 .% 11التعلیمي ثانوي بما یقارب 

ازي: – وزع  ج بة تت ازينس ي  % 41 ج توى تعلیم ت ذو مس ة كان ع الدراس راد مجتم ن أف م
بة المستوى  % 41مھني، بینما كانت نسبة  ظ ضآلة نس ا نالح ي جامعي، بینم نھم بمستوى تعلیم م

 .% 18قارب التعلیمي ثانوي بما ی

وبیلیس: – وزع  : م بة تت وبیلیسنس توى  % 48 م ت ذو مس ة كان ع الدراس راد مجتم ن أف م
بة  ت نس ا كان املین، بینم ة المتع ى بقی ة عل بة مرتفع ي نس ي وھ ي مھن توى  % 33تعلیم نھم بمس م
  .% 19تعلیمي جامعي، بینما نالحظ ضآلة نسبة المستوى التعلیمي ثانوي بما یقارب 

راد العی )4 ع أف ة:توزی رة العلمی ب الخب ة حس وزع ن ب  یت ة حس راد العین ةأف رة العلمی  الخب
 كما ھي في الجدول التالي. للمتعاملین الثالث لخدمة الھاتف النقال بالجزائر

  ): توزیع أفراد العینة حسب الخبرة العلمیة 32الجدول رقم ( 
  النسب المئویة  التكرارات  الخیارات

   %19.64  11  سنوات 01-05
   %37.5  21  واتسن 05-10
   %42.86  24  سنة 10-17

 % 100  56  المجموع
  

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

  والجدول التالي یبین توزیع أفراد العینة حسب الخبرة العلمیة لكل متعامل على حدى.

  الخبرة العلمیة لكل متعاملد العینة حسب توزیع أفرا):  33الجدول رقم ( 
رارات   الخیارات تك

  موبیلیس
رارات  تك

  أوریدو
رارات  تك

  جازي
ب   المجموع النس

  المئویة
   %19.64  11  3  4  4  سنوات 01-05
   %37.5  21  6  8  7  سنوات 05-10
   %42.86  24  8  6  10  سنة 10-17

 % 100  56  17  18  21  المجمـــــــوع

      % 100    %30.36  %  32.14  %37.5  النسبــــــــة
  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

  



  

  من خالل الجدولین السابقین نتحصل عل الشكل التالي:

  ): توزیع أفراد العینة حسب الخبرة العلمیة 51الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  
  ) Spssالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( من إعداد الطالمصدر: 

دیھم  51) والشكل رقم (  32من خالل الجدول رقم (  ة ل ة الدراس راد عین ین أن معظم أف ) یتب
بة  10أكثر من  ث تساھم  % 42.86سنوات عمل بالقطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر أي بنس حی

راف، أقدمیتھم في رفع  ع األط ع جمی ل م ة التعام ي كیفی رتھم المكتسبة ف ل وخب مستوى القطاع كك
ین ( % 37.5وھي نسبة تقارب نسبة  ا ب ة محصورة م بة  10-5أقدمی ي حین نجد نس سنوات )، ف

  سنوات. 05فردا بخبرة عملیة أقل من 11اي بمجموع  % 19.64
  

  لمیة لكل متعاملالخبرة العتوزیع أفراد العینة حسب ):  52الشكل رقم ( 

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

م (   ن الجدول رق ا م م (  33بینم كل رق ي  52) والش ظ اختالف ف ة ) نالح راد العین ع أف توزی
  نجد: تارة متقاربة وتارة أخرى متباعدة حیث لكل متعامل بحسب الخبرة العلمیة



من أفراد مجتمع الدراسة كانت ذو خبرة علمیة تتراوح  % 45 نسبة أوریدوتتوزع  أوریدو: –
ین (  % 33سنوات ) وھي النسبة الغالبة، بینما كانت نسبة  10-05بین (  ة ب -10منھم بخبرة عملی

 .% 22سنوات بما یقارب  05سنة )، بینما نالحظ ضآلة نسبة الخبرة العملیة أقل من  17

من أفراد مجتمع الدراسة كانت ذو خبرة علمیة تتراوح  % 35 جازينسبة وتتوزع  :جازي –
سنوات ) وھي النسبة الغالبة وھي بعیدة عن نسبة المتعامل أوریدو، بینما كانت نسبة  10-05بین ( 

سنة ) وھي مرتفعة مقارنة بالمتعامل أوریدو، بینما نالحظ  17-10منھم بخبرة عملیة بین (  % 47
 .% 18سنوات بما یقارب  05نسبة الخبرة العملیة كذلك أقل من ضآلة 

بة بینما تتوزع  : موبیلیس: – وبیلیسنس رة  % 33 م ت ذو خب ة كان ع الدراس راد مجتم ن أف م
بة  10-05علمیة تتراوح بین (  ین (  % 48سنوات )، بینما كانت نس ة ب رة عملی نھم بخب  17-10م

املین اآل ا سنة ) وھي مرتفعة مقارنة بالمتع ي القطاع، بینم وبیلیس ف ل م دم المتعام رین یرجع لق خ
  .% 19سنوات بما یقارب  05نالحظ ضآلة نسبة الخبرة العملیة كذلك أقل من 

  نظریة األلعاب واستراتیجیات المتعامل: ثانیا

ا  دى تطبیقھ اب وم ة األلع ق بنظری اني والمتعل ور الث ل المح نتطرق لتحلی ر س ذا العنص ي ھ ف
ل المنافسین بالقطاع للمتعامل ي تحلی دى استخدامھا ف ذا م الجزائر، وك ال ب اتف النق ة الھ ین في خدم

  ): 02بالقطاع وھذا من خالل الجدول التالي والمترجم لالستبیان ( الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



قطـاع خدمـة الھاتف النقال بالجزائـرنظریة األلعاب ب: لرابعالفصـل ا       

  
  بقطاع خدمة الھاتف النقالات المتعامل ب واستراتیجیتطبیق نظریة األلعاالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتعلقة ب): 34الجدول رقم ( 

 ) Spssصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( الم

  
  العبارة

 أوریدو جازي موبیلیس
X Y Z H X Y Z H X Y Z H 

لوكاتھ  .1 د س ي تحدی ات ف ائل ونظری ى وس ل عل د المتعام یعتم
 1 من النادر 0.59 3.67 3 من النادر 0.64 3.82 3 من النادر 0.66 3.67 االستراتیجیة

ي  الختیار االستراتیجیة المثلى یعتمد .2 اب ف المتعامل على نظریة األلع
 2 من النادر 0.92 3.44 6 من النادر 1.06 3.35 6 أحیانا 1.22 3.1 تحقیق أقصى معدالت لألرباح.

یغ  .3 كل ص ي ش یھ ف تراتیجیة منافس ة اس ى ترجم ل إل ل المتعام یمی
 3 من النادر جدا 0.49 4.67 1 من النادر جدا 0.44 4.76 1 من النادر 0.5 4.62 ریاضیة ونظریة قبل اعتماد أي خدمة لھ.

وز  .4 تراتیجیات للف ع اس ي وض اب ف ة األلع ل نظری تخدم المتعام یس
 4 من النادر جدا 0.61 4.61 2 من النادر جدا 0.59 4.71 2 من النادر 0.6 4.57 والضفر بالصراع القائم في الصناعة بالتالي الحصة السوقیة.

ا  .5 ى م ل عل إن المتعام تجیب في الكثیر من األحیان ف د یس ھ، ق و علی ھ
 5 أحیانا 0.59 3 7 أحیانا 0.43 3.06 7 أحیانا 0.57 2.86 لقواعد اللعبة والصناعة، وبالتالي یمكن للعبة تغییر سلوكاتھم االستراتیجیة.

 6 ائماد 0.55 1.78 12 غالبا 0.49 1.88 11 دائما 0.54 1.76 عدد الالعبین في قطاع خدمة الھاتف النقال محدود ومعلوم العدد. .6
 7 من النادر 0.61 3.61 4 من النادر 0.59 3.71 4 من النادر 0.6 3.57 جمیع خیارات المنافسین في القطاع معلومة لدى المتعامل.  .7
تراتیجي  .8 لوك االس اب الس ة لحس ات الذھنی تخدم العملی ل یس المتعام

 8 أحیانا 0.49 2.67 8 أحیانا 0.44 2.76 8 یاناأح 0.5 2.62 األفضل لھ بناءا على سلوك الطرف المقابل وكیفیة التغلب علیھ.

دى  .9 ناعة أو ل ي الص وفرة ف ا مت اع دائم ي القط ین ف ات المنافس معلوم
 9 من النادر 0.98 3.44 5 من النادر 1.01 3.47 5 أحیانا 1.21 3.19 الھیئة المخولة بذلك بالنسبة للمتعامل.

زة  .10 ابھ می ك الكتس رك أوال وذل ى التح ل إل ل المتعام ار یمی اختی
 10 غالبا 0.51 1.83 11 غالبا 0.43 1.94 12 دائما 0.54 1.76 االستراتیجیة والتي سوف یضطر المنافسون االلتزام بھا.

 11 غالبا 0.59 2 10 غالبا 0.78 2.12 10 غالبا 0.77 2 قواعد المنافسة في القطاع واضحة المعالم لدى المتعامل. .11
 12 غالبا 0.68 2.11 9 غالبا 0.73 2.18 9 غالبا 0.85 2.14 المنافسین في القطاع عدد المتعامل مبنیة على استراتیجیة .12

  -  أحیانا  1.01  3.07  -  أحیانا  1.01  3.15  -  أحیانا  0.99  2.99  لكل متعامل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام
  أحیانا  3.07  المتوسط الحسابي العام
  -  0.98  االنحراف المعیاري العام



  حیث:

X: .متوسط حسابي  
Y: .انحراف معیاري  
Z: .الدرجة  
H: .الرتبة  

ة  33نالحظ من الجدول رقم (   اب بقطاع خدم ة األلع من نظری اني والمتض أن المحور الث ) ب
، 0.98وبانحراف معیاري العام  3.07د حققت متوسط حسابي العام قیمتھ الھاتف النقال بالجزائر ق

دى  اب وم ة األلع طلح نظری م مص ن فھ د م ا، أي اختالف اآلراء وعدم التأك ة أحیان مما یعني درج
ط  د المتوس ث نج املون، حی ا المتع ن أن یتبعھ ي یمك تطبیقھا في القطاع ومختلف االستراتیجیات الت

ل متعا ین ( الحسابي العام لك ا ب دا م ة ج ل متقارب راف  3.15 - 2.99م ل االنح ي معام ل ف ) وبالمث
  المعیاري حیث:

  " كل صیغ ریاضالعبارة ي ش ة استراتیجیة منافسیھ ف ة یمیل المتعامل إلى ترجم یة ونظری
ط حسابي  وبیلیس بمتوس قبل اعتماد أي خدمة لھ " فقد جاءت في المرتبة األولى بالنسبة للمتعامل م

ة  0.5ف معیاري وانحرا 4.62 ى ترجم ل إل وبیلیس ال یمی ل م ادر أن المتعام ن الن ي أن م ا یعن مم
اذ أي خطوة أو  ل اتخ ق قب ى المنط ة عل ات ریاضیة مبنی استراتیجیة منافسیھ في شكل صیغ وعالق
ة  س المرتب ارة نف ت العب د احتل ازي فق ل ج د المتعام ده عن ا نج ذا م بة، وھ ا مناس ي یراھ ة الت خدم

اري  4.76بمتوسط الحسابي  انحراف معی ا  0.44ولكن ب دا م ادر ج ن الن ى أي م ل إل ل المتعام یمی
یة ونظریة قبل اعتماد أي خدمة لھ، على خالف ما ترجمة استراتیجیة منافسیھ في شكل صیغ ریاض

ط حسابي  ة أي بمتوس انحراف  4.67نجده عند المتعامل أوریدو فقد احتلت العبارة المرتبة الثالث وب
أنھ من النادر جدا أن یستخدم أو یستعین المتعامل بالصیغ الریاضیة قبل اعتماد أي ھذا یعني  0.49
 خدمة.

  " راع العبارة فر بالص یستخدم المتعامل نظریة األلعاب في وضع استراتیجیات للفوز والض
ة السوقیة وبیلیس  القائم في الصناعة بالتالي الحص ل م بة للمتعام ة بالنس ة الثانی ي المرتب " جاءت ف

مما یعني أنھ من النادر أن یستعین بنظریة األلعاب  0.6وبانحراف معیاري  4.57توسط حسابي بم
د  ا نجده أیضا عن من أجل الفوز والضفر بالمنافسة والصراع في قطاع خدمة الھاتف النقال، ھذا م

ط حسابي  اري  4.71المتعامل جازي بمتوس انحراف معی ا  0.59وب دا م ادر ج ن الن یستخدم أي م
امل نظریة األلعاب في وضع استراتیجیات للفوز والضفر بالصراع القائم في الصناعة بالتالي المتع

ط الحصة السوقیة ة بمتوس ة الرابع ارة المرتب ت العب  4.61، على خالف المتعامل أوریدو ففقد احتل
ا  0.61وبانحراف  دا م ي وضع استراتیجیات أي من النادر ج اب ف ة األلع ل نظری یستخدم المتعام

 .فوز والضفر بالصراع القائم في الصناعة بالتالي الحصة السوقیةلل

  " ارة تراتیجیةالعب لوكاتھ االس د س ي تحدی ات ف ائل ونظری ى وس ل عل د المتعام د  یعتم " فق
ابي  ط حس ة بمتوس ة الثالث ت المرتب اري  3.67احتل راف معی ة  0.66وانح ة الدراس ق عین أي تواف
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ھ ي  لمتعامل موبیلیس بدرجة كبیرة على أن ات ف ى وسائل ونظری ل عل د المتعام ادر أن یعتم ن الن م
د  ذلك عن ة ك س المرتب ل نف ي تحت ل، وھ اع كك ناعة أو القط ي الص تراتیجیة ف لوكاتھ االس د س تحدی

ائل  0.64وبانحراف معیاري  3.82المتعامل جازي  بمتوسط حسابي  أي من النادر استخدامھ لوس
دو ونظریات في تحدید سلوكاتھ االستراتیجیة، ب ینما تحتل العبارة المرتبة األولى عند المتعامل أوری

ابي  ط حس اري  3.67بمتوس انحراف معی ا  0.59وب ذلك م ادر ك ن الن ى أي م ل عل د المتعام یعتم
 .وسائل ونظریات في تحدید سلوكاتھ االستراتیجیة

  " رابعة في القطاع معلومة لدى المتعامل " تحتل المرتبة ال جمیع خیارات المنافسینالعبارة
ابي  ط حس ازي بمتوس وبیلیس وج ل م ن متعام ل م انحراف  3.71و 3.57لك والي وب ى الت  0.6عل

دى  0.59و ة ل اع معلوم ي القط ین ف ارات المنافس ون خی ا تك ادر م ن الن ى م والي بمعن ى الت عل
ابي  ط حس ابعة بمتوس ل الس ي تحت دو فھ ل أوری يء للمتعام س الش ل، ونف راف  3.61المتعام وانح

 .0.61معیاري 

  " دى الھیئالعبارة ي الصناعة أو ل ة معلومات المنافسین في القطاع دائما متوفرة ف ة المخول
ط حسابي  وبیلیس بمتوس ل م ة للمتعام راف  3.19بذلك بالنسبة للمتعامل " في المرتبة الخامس وانح

دى الھی 1.21معیاري  ل او ل ي الصناعة للمتعام ا ف ة أي أحیانا ما تتوفر معلومات المنافسین دائم ئ
ط  ة أي بمتوس س المرتب ارة نف ت العب د احتل ل جازي فق بة للمتعام ا نجدھا بالنس ذلك، بینم المخولة ل

ا  1.01وبانحراف معیاري  3.47حسابي  ل، بینم اي من النادر توفر المعلومات في القطاع للمتعام
ابي  ط حس دو بمتوس ل أوری د المتعام عة عن ة التاس ارة المرتب ل العب انحراف معی 3.44تحت اري وب

دى الھیئاي من النادر كذلك معلومات  0.98 ة المنافسین في القطاع دائما متوفرة في الصناعة أو ل
 المخولة بذلك بالنسبة للمتعامل .

  " حقیق أقصى الختیار االستراتیجیة المثلى یعتمد المتعامل على نظریة األلعاب في تالعبارة
ة للمتع ط حسابي معدالت لألرباح " جاءت في المرتبة السادس وبیلیس بمتوس ل م راف  3.1ام وانح

اري  ا  1.22معی ي أي أحیان اب ف ة األلع ى نظری ل عل د المتعام ى یعتم تراتیجیة المثل ار االس الختی
ن ت ة ولك س المرتب ت نف حقیق أقصى معدالت لألرباح، ونفس الشي بالنسبة لمتعامل جازي فقد احتل

ابي  ط حس اري  3.35متوس راف معی ن ا 1.06وانح ھ م ة أي أن ل نظری تعمل المتعام ا یس ادر م لن
ا  ا، بینم د علیھ ي یعتم ى الت ار االستراتیجیة المثل اح واختی دالت لألرب األلعاب في تحقیق أقصى مع

ن  0.92وانحراف معیاري  3.44المتعامل أوریدو فقد احتلت المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي  أي م
دالت النادر اعتماد المتعامل لنظریة األلعاب في اختیار اال ى مع ق أقص ي تحقی ى ف ستراتیجیة المثل

 لألرباح.

  " ة العبارة د اللعب د یستجیب لقواع ھ، ق و علی في الكثیر من األحیان فإن المتعامل على ما ھ
تراتیجیة لوكاتھم االس ر س ة تغیی ن للعب الي یمك ناعة، وبالت املین  والص ابعة للمتع ة الس ي المرتب " ف

والي  3و  3.06و  2.86توسط الحسابي لكل منھم موبیلیس وجازي والخامسة لألوریدو بم على الت
ا  0.59و  0.43و  0.57وانحراف معیاري متقارب أیضا، أي  بمعنى أحیانا یتعامل كل واحد منھم



ارب  الي تق ت وبالت لقواعد اللعبة في الصناعة وبالتالي یمكنھ تغییر سلوكاتھ االستراتیجیة في أي وق
 في آراء مجتمع الدراسة. 

 اءا ة " العبار ھ بن ل ل المتعامل یستخدم العملیات الذھنیة لحساب السلوك االستراتیجي األفض
لوك ا وبیلیس على س ل م بة المتعام ة بالنس ة الثامن ي المرتب ھ " ف ب علی ة التغل ل وكیفی رف المقاب لط

ابي  ط حس دو بمتوس ازي وأوری اري  2.67و  2.76و  2.62وج راف معی والي وانح ى الت  0.5عل
ي إیجاد وحساب  0.49و  0.44و ة ف ات الذھنی على التوالي أي أحیانا ما یستخدم المتعاملون العملی

ي  ھ ف ب علی ات التغل السلوك االستراتیجي األفضل لھ بناءا على سلوك الطرف اآلخر وطرق وكیفی
 القطاع من خالل خدماتھ.

  " ي القطاععدد المتعامل مبنیة على  استراتیجیةالعبارة ل أیض المنافسین ف ة " تحت ا المرتب
ابي  ط حس وبیلیس بمتوس ل م بة للمتعام عة بالنس اري  2.14التاس راف معی ا  0.85وانح أي غالب

الجزائر،  ال ب اتف النق استراتیجیة المتعامل مبنیة على عدد المتعاملین المنافسین في قطاع خدمة الھ
اري وانحر 2.18بینما نجدھا عند المتعامل جازي فھي تحتل نفس المرتبة بمتوسط حسابي  اف معی

ا  0.73 بمعنى أنھ غالبا ایضا ما تكون استراتیجیة المتعامل مبنیة على عدد المتعاملین المنافسین لھ
ط حسابي   2.11في القطاع، بینما نجدھا عند المتعامل أوریدو فقد تحتل المرتبة الثاني عشر بمتوس

اري  انحراف معی ة ع 0.68ب ل مبنی تراتیجیة المتعام ون اس ا تك ا م ي أي غالب ین ف دد المنافس ى ع ل
 القطاع.

  " رة قواعد المنافسة في الالعبارة ة العاش ل المرتب قطاع واضحة المعالم لدى المتعامل " تحت
ط حسابي  اري  2.12و  2عند المتعامل موبیلیس وجازي بمتوس راف معی أي  0.78و  0.77وانح

ي غالبا ما تكون قواعد المنافسة في قطاع خدمة الھاتف النقال واضحة ال ل ، ف بة للمتعام معالم بالنس
ط حسابي  ر بمتوس اري  2حین نجدھا عند المتعامل أوریدو تحتل المرتبة الحاد عش راف معی وانح

 أي غالبا ما تكون قواعد المنافسة في القطاع واضحة لدى المتعامل اوریدو. 0.59

  " دد " عدد الالعبین في قطاع خدمة االعبارة ة لھاتف النقال محدود ومعلوم الع ل المرتب تحت
اري  1.76الحادي عشر لدى المتعامل موبیلیس بمتوسط حسابي  راف معی ا  0.54وانح ا م أي دائم

یكون عدد الالعبین في قطاع خدمة الھاتف النقال محدودة ومعلوم العدد، بینما عند المتعامل أوریدو 
ما ما یكون عدد أي دائ 0.55وانحراف معیاري  1.78فھي تحتل المرتبة السادسة بمتوسط حسابي 

ل  الالعبین في القطاع خدمة الھاتف النقال محدود ومعلوم العدد بالجزائر، أما المتعامل جازي فتحت
أي غالبا ما یكون عدد  0.49وانحراف معیاري  1.88العبارة المرتبة الثاني عشر بمتوسط حسابي 

 الالعبین في قطاع خدمة الھاتف النقال محدود ومعلوم العدد بالجزائر.

 ي العبارة " ی ار االستراتیجیة والت زة اختی ابھ می ك الكتس میل المتعامل إلى التحرك أوال وذل
ط  سوف یضطر وبیلیس بمتوس ل م ر للمتعام المنافسون االلتزام بھا " فھي تحتل المرتبة الثاني عش

ك أي دائما ما یمیل المتعامل موبیلیس إلى التحرك أوال وذل 0.54وانحراف معیاري  1.76حسابي 
ة  ا بقطاع خدم زام بھ رون االلت املون اآلخ طر المتع ي یض الكتسابھ میزة اختیار االستراتیجیة والت
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ابي  ط حس رة بمتوس ة العاش ل المرتب دو تحت ل أوری د المتعام دھا عن ا نج ال، بینم اتف النق  1.83الھ
اختیار  أي غالبا ما یمیل المتعامل إلى التحرك أوال من أجل اكتساب میزة 0.51وانحراف معیاري 

ل جازي  د المتعام ي حین نجدھا عن ا، ف االستراتیجیة والتي یجب المتعاملون المنافسون االلتزام بھ
أي غالبا كذلك ما یمیل  0.43وانحراف معیاري  1.94تحتل المرتبة الحادي عشر بمتوسط حسابي 

زا رون االلت ون اآلخ طر المنافس زة لیض ابھ می رك أوال الكتس ى التح ازي إل ل ج ي المتعام ا ف م بھ
 الصناعة.

ث  ل، حی بعد تحلیل كل عبارة على حدى سنقوم بالتحلیل حسب أبعاد نظریة األلعاب لكل متعام
ارات (  12، 6بعد الالعبون یشتمل على عبارتین (  ى العب ، 5، 4، 3، 1) وبعد القواعد یشتمل عل

ل على ثالث عبارات ) وھو البعد األساسي في نظریة األلعاب، وبعد االستراتیجیة یشتم 11، 9، 8
  ) من خالل الجدول التالي:10، 7، 2(

  ): المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألبعاد نظریة األلعاب 35الجدول رقم ( 

  الدرجة  الترتیب  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  األبعاد  المتعامل
  

  موبیلیس
  غالبا  3  0.57  1.95  الالعبون
  ناأحیا  1  0.45  3.36  القواعد

  أحیانا  2  0.61  2.81  االستراتیجیة
  

  جازي
  غالبا  3  0.28  2.03  الالعبون
  من النادر  1  0.28  3.53  القواعد

  أحیانا  2  0.47  3.00  االستراتیجیة
  

  أوریدو
  غالبا  3  0.45  1.94  الالعبون
  من النادر  1  0.27  3.44  القواعد

  أحیانا  2  0.43  2.96  االستراتیجیة
  ) Spssالطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (  المصدر: من إعداد

  من خالل الجدول یتبین لنا أنھ:

  ى ل عل ال تحص اتف النق ة الھ اع خدم اب بقط ة األلع ي نظری ون ف و الالعب د األول وھ بع
انحراف مع 2.03 -1.94متوسط حسابي لموبیلیس وجازي وأوریدو منحصرة ما بین (  اري ) وب ی

ة  0.57 - 0.28منحصر بین (  املوا قطاع خدم تم متع ا یھ ا م ي غالب ا یعن ان م ا جد متقارب )، فھم
ل واحد  الھاتف النقال بالجزائر بھذا البعد ألنھ العنصر األساسي قبل اتخاذ أي سلوك استراتیجي لك

 منھم.

  ى متوس ل عل د تحص اب فق ة األلع ي نظری ة ف د اللعب و قواع اني وھ د الث ا البع ابي أم ط حس
)، فھما  0.45 - 0.27) وبانحراف معیاري منحصر كذلك ما بین (  3.53 - 3.36منحصر بین ( 

كذلك جد متقاربان، أي أنھ من النادر ما یھتم المتعاملون جازي وأوریدو بقطاع خدمة الھاتف النقال 
 بھذا البعد.. بالجزائر بھذا البعد ( القواعد )، بینما نجد المتعامل موبیلیس أحیانا ما یھتم



  ط ى متوس لت عل اب تحص ة األلع ي إطار نظری بینما البعد الثالث والخاص باالستراتیجیة ف
ر (  ابي منحص اري (  3.00 - 2.81حس انحراف معی ثالث  0.61 - 0.43) وب املون ال )، فالمتع

 بقطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر یتوافقون على درجة أحیانا ما یھتمون بھذا البعد.

  السلوكات االستراتیجیة للمتعامل: ثاثال

سیتم تحلیل المحور الثالث في ھذا العنصر والمتضمن السلوكات االستراتیجیة للمتعامل بقطاع 
خدمة الھاتف النقال بالجزائر كل واحد على حدى من أجل محاولة تقریب وجھات النظر للمتعاملین 

 ): 03ستبیان ( انظر الملحق رقم في القطاع وھذا من خالل الجدول التالي والمترجم لال
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  بقطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر بالسلوكات االستراتیجیة للمتعامل): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتعلقة  36الجدول رقم ( 

 ) Spssالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( 

  
  العبارة

 أوریدو جازي  موبیلیس
X Y Z H X Y Z H X Y Z H 

 11 غالبا 0.99 1.83 11 دائما 0.97 1.76 10  غالبا 1.06 1.86  ستراتیجیات المنافس بحذریمكن التعامل مع ا .1
 12 أحیانا 0.75 1.72 13 دائما 0.51 1.41 13 دائما 0.75 1.52  استراتیجیة المتعامل مستقرة دائما .2
 8 النادرمن  1.08 2.33 7 غالبا 1.11 2.35 6 غالبا 1.17 2.52  المتعامل متحالف دائما مع منافسیھ .3
 1 أحیانا 1.33 4.33 1 من النادر جدا 1.36 4.29 1 من النادر جدا 1.34 4.24  استراتیجیة المتعامل تمیل إلى االنكماش .4
 10 غالبا 0.76 2.11 10 غالبا 0.78 2.12 8 غالبا 0.97 2.33  یمیل المتعامل إلى التنویع في إستراتجیاتھ التنافسیة .5
اط  .6 تغالل نق ل باس وم المتعام لوك یق بھ س ذي یكس ر ال ھ األم قوت

 9 دائما 0.81 2.22 9 غالبا 0.83 2.24 9 غالبا 0.78 2.29  استراتیجي تنافسي

ودة  .7 الل ج ن خ اع م یحرص المتعامل على التفوق على منافسیھ بالقط
 13 غالبا 0.91 1.67 12 دائما 0.92 1.71 11 دائما 0.90 1.71  خدماتھ

 6 غالبا 1.04 2.44 8 غالبا 0.85 2.29 4 أحیانا 1.12 2.62  افس والتركیز علیھیمیل المتعامل إلى اختیار مجال التن .8
یھدف المتعامل إلى إیجاد بعض األشیاء أو الخدمات التي تبدو وحیدة  .9

 7 غالبا 1.04 2.39 6 غالبا 1.06 2.41 7 غالبا 0.97 2.38  على مستوى القطاع

ھ  یولي المتعامل أسعار خدماتھ أولویة كبیرة من خالل .10 خفض تكالیف
 3 غالبا 1.13 2.72 3 أحیانا 1.15 2.76 3 أحیانا 1.23 2.71  واكتسابھ الستراتیجیة قیادة التكلفة

ھ  .11 الل اتباع ن خ اري م عھ االحتك تغالل وض ى اس ل إل أ المتعام یلج
 2 ادائم 0.76 4.11 2 من النادر 0.78 4.12 2 من النادر 0.73 4.14  استراتیجیة التسعیر وخفض أسعار خدماتھ

عون  .12 ون ویس ات الزب ة احتیاج ي معرف ل ف و المتعام اول موظف یح
 14 أحیانا 0.70 1.44 12 دائما 1.05 1.71 12 دائما 1.02 1.67  لتحقیقھا

 9 دائما 1.00 2.22 9 غالبا 1.03 2.24 7 غالبا 1.12 2.38  السیاسات الحكومیة تأثر في سلوك المتعامل داخل القطاع  .13
 3 أحیانا 0.83 2.72 4 أحیانا 0.85 2.71 3 أحیانا 0.78 2.71  بح من خدمات المتعامل بشكل ملفتالعوامل الدیمغرافیة تك .14
ة  .15 ار قل ي إط تراتیجیة ف لوكاتھ االس را لس ا كبی المتعامل یولي اھتمام

 5 أحیانا 1.10 2.50 5 غالبا 1.12 2.53 6 غالبا 1.03 2.52  المنافسین ومحدودیتھم

 4 أحیانا 0.62 2.56 5 أحیانا 0.62 2.53 5 غالبا 0.60 2.57  مة في تحدید كامل أسعار خدمتھیتمتع المتعامل باستقاللیة تا .16
  -  غالبا  0.78  2.46  -  غالبا  0.78  2.45  -  غالبا  0.76  2.51  لكل متعامل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

  غالبا  2.47  المتوسط الحسابي العام
  -  0.76  االنحراف المعیاري العام





  حیث:

X: .متوسط حسابي  
Y: .انحراف معیاري  
Z: .الدرجة  
H: .الرتبة  

م (   دول رق ن الج ظ م من  35نالح ث والمتض ور الثال أن المح تراتیجیة ) ب لوكات االس الس
وبانحراف  2.47لھاتف النقال بالجزائر قد حققت متوسط حسابي العام قیمتھ بقطاع خدمة ا للمتعامل

ام  اري الع لوكات 0.76معی م س ن فھ د م دم التأك تالف اآلراء وع ا، أي اخ ة غالب ي درج ا یعن ، مم
ا  ن أن یتبعھ ي یمك ف االستراتیجیات الت ي القطاع ومختل ا ف المتعامل وكذا المنافسین ومدى تطبیقھ

ین ( المتعاملون، حیث ن ا ب دا م ة ج ل متقارب ل متعام ام لك )  2.51-2.45جد المتوسط الحسابي الع
  وبالمثل في معامل االنحراف المعیاري حیث:

  " ى استراتیجیة المتعامل تمیل إلى االنكماشالعبارة ة األول ي المرتب بالنسبة  " فقد جاءت ف
دیو للمتعامل موبیلیس  ط حسابي وجازي وأوری اري  4.33و  4.29و  4.24بمتوس راف معی وانح

املعلى التوالي  1.33و  1.36و  1.34 دا أن المتع وبیلیس ینمما یعني أن من النادر ج  وجازي  م
یال تراتیجی نال یم ع اس ا یتب ل أحیان د المتعام ا عن تراتیجیاتھ، بینم اش باس ى االنكم ى إل ل إل ات تمی

 االنكماش في القطاع.

  " ارة عھ االالعب تغالل وض ى اس ل إل أ المتعام تراتیجیة یلج ھ اس الل اتباع ن خ اري م حتك
ھ عار خدمات ض أس عیر وخف ازي  التس وبیلیس وج ل م بة للمتعام ة بالنس ة الثانی ي المرتب اءت ف " ج

ا  0.76و  0.78و  0.73وبانحراف معیاري  4.11و  4.12و  4.14وأوریدو بمتوسط حسابي  مم
ى استغال وبیلیس وجازي إل ل م أ المتعام ادر أن یلج طة یعني أنھ من الن اري بواس عھ االحتك ل وض

د  ده عن ا نج الف م ى خ ال، عل اتف النق ة الھ اع خدم ي قط عار ف ض األس عیر وخف استراتیجیة التس
المتعامل أوریدو دائما ما یلجأ إلى اتباع استراتیجیة التسعیر وخفض أسعار خدماتھ وبذلك استغالل 

 وضعھ االحتكاري.

  ة ھ أولوی عار خدمات ل أس ولي المتعام ارة " ی ابھ العب ھ واكتس ض تكالیف الل خف ن خ رة م كبی
ة ادة التكلف تراتیجیة قی ط  الس دو بمتوس ازي وأوری وبیلیس وج ل م ة للمتعام ة الثالث ل المرتب " تحت

بمعنى أحیانا ما یكتسب  1.13و  1.15و 1.23وبانحراف معیاري  2.72و  2.76و  2.71حسابي 
تكالیفھ وبذا أسعار خدماتھ في المستوى، المتعامالن استراتیجیة قیادة التكلفة وھذا من خالل خفض 

ا  ا م ة غالب ي بدرج الل أما المتعامل أوریدو فھ رة من خ ة كبی ھ أولوی عار خدمات ل أس ولي المتعام ی
 .خفض تكالیفھ واكتسابھ الستراتیجیة قیادة التكلفة

  " تالعبارة كل ملف ة  العوامل الدیمغرافیة تكبح من خدمات المتعامل بش ي المرتب " جاءت ف
وانحراف معیاري  2.72و  2.71ثالثة كذلك لكل من المتعامل موبیلیس وأوریدو بمتوسط حسابي ال

الف  0.83و  0.78 ى خ ل، عل دمات المتعام ا لخ ة عائق ل الدیمغرافی ون العوام ا تك ا م أي أحیان



 

 

 0.85وانحراف معیاري  2.71المتعامل جازي فقد احتلت العبارة المرتبة الرابعة  بمتوسط حسابي 
 ن المتعامل أحیانا ما تكبح العوامل الدیمغرافیة من خدماتھ بشكل ملفت.أي أ

  " ارة ھالعب ز علی افس والتركی ال التن ار مج ى اختی ل إل ل المتعام ة  یمی ت المرتب د احتل " فق
أي أنھ أحیانا ما  1.12وانحراف معیاري  2.62الرابعة بالنسبة للمتعامل موبیلیس بمتوسط حسابي 

یس إلى اختیار مجال التنافس والتركیز علیھ في الصناعة أو القطاع ككل، بینما یمیل المتعامل موبیل
ال  ل مج ار المتعام ا یخت ا م ة أي غالب ة السادس ارة المرتب ل العب دو تحت ل أوری د المتعام دھا عن نج

ط حسابي  ھ بمتوس ز علی اري  2.44التنافس والتركی انحراف معی ل 1.04وب ي تحت ا جازي فھ ، أم
ى  0.85وبانحراف  2.29بمتوسط المرتبة الثامنة  بمعنى أنھ غالبا ما یكون المتعامل جازي یمیل إل

 إختیار مجال التنافس.

  " ارة ھالعب عار خدمت ل أس د كام ي تحدی ة ف تقاللیة تام ل باس ع المتعام ة  یتمت ي المرتب " ف
ابي  ط حس ازي بمتوس وبیلیس وج ل م ة للمتعام اري  2.53و  2.57الخامس راف معی و  0.60وانح

ھ،  0.62 عار خدمت ل أس د كام ي تحدی ل باستقاللیة ف على التوالي أي غالبا و أحیانا ما یتمتع المتعام
 2.56بینما نجدھا بالنسبة للمتعاملین اوریدو فقد احتلت العبارة المرتبة الرابعة أي بمتوسط حسابي 

ة  أي أحیانا ما یتمتع المتعامل من االستقاللیة في تحدید كامل ألسعار خدمتھ 0.62و  في قطاع خدم
 الھاتف النقال بالجزائر.

  " ارة یھالعب ع منافس ا م الف دائم ل متح وبیلیس  المتعام ل م ة للمتعام ة السادس ي المرتب " ف
ت  1.17وانحراف معیاري  2.52بمتوسط حسابي  ع منافسیھ، واحتل ا یتحالف م بمعنى أنھ غالبا م

ط حسابي  ل جازي بمتوس ابعة للمتعام ة الس اري  2.35العبارة المرتب راف معی ى  1.11وانح بمعن
ع منافسیھ  ا یتحالف م ادر م ن الن و م غالبا ما یتحالف المتعامل جازي مع منافسیھ، بینما أوریدو فھ

ابي  ط حس الجزائر بمتوس ال ب اتف النق ة الھ اع خدم ي القط اري  2.33ف راف معی ي  1.08وانح ف
 المرتبة الثامنة. 

  " ارة لالعب را لس ا كبی ولي اھتمام ل ی ین المتعام ة المنافس ار قل ي إط تراتیجیة ف وكاتھ االس
دودیتھم ابي  ومح ط حس وبیلیس بمتوس ل م بة المتعام ذالك بالنس ة ك ة السادس ي المرتب  2.52" ف

اري  راف معی ة  1.03وانح ار قل ي إط تراتیجیة ف لوكاتھ االس را لس ا كبی ولي اھتمام ا ی ا م أي غالب
ازي ل ج ا المتعام اع، بینم دودیتھم بالقط ین ومح ة  المنافس ة الخامس ارة المرتب ل العب دو فتحت وأوری

ط حسابي  اري  2.50و  2.53ولكن بمتوس راف معی ھ  1.10و  1.12وانح ى أن والي بمعن ى الت عل
 غالبا وأحیانا ما یولي المتعامالن اھتماما كبیرا لسلوكاتھما االستراتیجیة لقلة المنافسین.

  " ارة یاء أو الالعب ض األش اد بع ى إیج ل إل دف المتعام ى یھ دة عل دو وحی ي تب دمات الت خ
 2.38" تحتل المرتبة السابعة بالنسبة للمتعامل موبیلیس و أوریدو بمتوسط حسابي  مستوى القطاع

یاء أو  1.04 0.97وانحراف معیاري  2.39 ى إیجاد بعض األش امالن إل دف المتع ا یھ أي غالبا م
ال ب اتف النق ة الھ اع خدم توى قط ى مس دة عل دو وحی ي تب دمات الت د الخ دھا عن ا نج الجزائر، بینم



بمعنى  1.06وانحراف معیاري  2.41المتعامل جازي فھي تحتل المرتبة السادسة بمتوسط حسابي 
ى مستوى أنھ غالبا ما  دة عل دو وحی ي تب یاء أو الخدمات الت ى إیجاد بعض األش ل إل دف المتعام یھ

 .القطاع

  " لالعبارة ل داخ لوك المتعام ي س ة القطاع  السیاسات الحكومیة تأثر ف ت المرتب د احتل " فق
اري  2.38السابعة أیضا للمتعامل موبیلیس بمتوسط حسابي  راف معی ا  1.12وانح ا م ھ غالب أي أن

اع ل القط ل داخ لوك المتعام ي س أثر ف ة ت ات الحكومی ازي السیاس ل ج د المتعام دھا عن ا نج ، بینم
ط حسابي  عة بمتوس اري  2.22و  2.24وأوریدو تحتل العبارة المرتبة التاس انحراف معی  1.03وب

ل على التوالي بمعنى أنھ غالبا ودائما ما   1.00و ل داخ لوك المتعام السیاسات الحكومیة تأثر في س
 .القطاع

  " یةالعبارة ة  یمیل المتعامل إلى التنویع في استراتیجیاتھ التنافس ة الثامن ل المرتب ي تحت " فھ
ابي  ط حس وبیلیس بمتوس ل م ا 2.33للمتعام راف معی ل  0.97ري وانح ل المتعام ا یمی ا م أي غالب

وبیلیس  یةم تراتیجیاتھ التنافس ي اس ع ف ى التنوی د  إل دھا عن ا نج ال، بینم اتف النق ة الھ اع خدم بقط
اري  2.11و  2.12المتعامل جازي وأوریدو تحتل المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي  وانحراف معی

 .التنافسیة ھماإلى التنویع في استراتیجیاتعلى التوالي أي غالبا ما یمیل المتعامالن  0.76و 0.78

  " يالعبارة لوك استراتیجي تنافس "  یقوم المتعامل باستغالل نقاط قوتھ األمر الذي یكسبھ س
ابي  ط حس دو بمتوس ازي وأوری وبیلیس وج ل م ن متعام ال م عة ك ة التاس ل المرتب  2.24 2.29تحت

ا  على التوالي 0.81و  0.83و  0.78وانحراف معیاري  2.22و ا م ل أي غالبا ودائم وم المتعام یق
ي لوك استراتیجي تنافس ذي یكسبھ س ر ال ھ األم ال  باستغالل نقاط قوت اتف النق ة الھ ي قطاع خدم ف

 بالجزائر.

  " ارة ذرالعب افس بح تراتیجیات المن ع اس ل م ن التعام رة یمك ة العاش ت المرتب د احتل " فق
ل تعاملا ما یأي أنھ غالب 1.06وانحراف معیاري  1.52بمتوسط حسابي  ع استراتیجیات  المتعام م

ة  المنافس بحذر ارة المرتب ل العب دو تحت ل أوری بالقطاع، بینما نجدھا عند المتعامل جازي  والمتعام
ا ی والي م ى الت ا عل ا وغالب ر أي دائم لالحادي عش ل تعام ذر المتعام افس بح تراتیجیات المن ع اس  م

اع ط حس بقط الجزائر بمتوس ال ب اتف النق ة الھ اري  1.83و  1.76ابي خدم انحراف معی  0.97وب
 . 0.99و

  " ھالعبارة الل جودة خدمات یھ بالقطاع من خ ى منافس وق عل ى التف ل عل "  یحرص المتعام
 0.90وانحراف معیاري  1.71تحتل المرتبة الحادي عشر لدى المتعامل موبیلیس بمتوسط حسابي 

د لقطاع من خالل جودة خدماتھیحرص المتعامل على التفوق على منافسیھ باأي دائما ما  ا عن ، بینم
أي  1.67وانحراف معیاري  1.67المتعامل أوریدو فھي تحتل المرتبة ثالثة عشر بمتوسط حسابي 

ھغالبا أیضا ما  الل جودة خدمات یھ بالقطاع من خ ى منافس وق عل ى التف ل عل ا یحرص المتعام ، أم
اري  1.71حسابي  المتعامل جازي فتحتل العبارة المرتبة ثاني عشر بمتوسط راف معی  0.92وانح

 .یحرص المتعامل على التفوق على منافسیھ بالقطاع من خالل جودة خدماتھأي دائما ما 



 

 

  " ارة االعب عون لتحقیقھ ون ویس ات الزب ة احتیاج ي معرف ل ف و المتعام اول موظف د  یح " فق
ابي  ط حس ازي بمتوس وبیلیس وج ل م بة للمتعام ر بالنس اني عش ة ث ت المرتب  1.71و  1.67احتل

ا  1.05و  1.02وانحراف معیاري  ا م ھ دائم ة احتیاجات أي أن ي معرف ل ف و المتعام یحاول موظف
ر أي الزبون ویسعون لتحقیقھا ة عش ، بینما نجدھا عند المتعامل أوریدو تحتل العبارة المرتبة الرابع

اأحیانا ما  عون لتحقیقھ ون ویس ط حسابي  یحاول موظفو المتعامل في معرفة احتیاجات الزب بمتوس
 .0.70وبانحراف معیاري  1.44

  " ارة االعب تقرة دائم ل مس تراتیجیة المتعام املي  إس ر لمتع ة عش ة الثالث ت المرتب د احتل " فق
اري  1.41و  1.52موبیلیس وجازي بمتوسط حسابي  راف معی والي  0.51و  0.75وانح ى الت عل

بة للمتعامل موبیلیس وجازي بالقطاع خدمة أي أنھ دائما ما تكون استراتیجیة المتعامل مستقرة بالنس
ط  ر بمتوس انحراف  1.72الھاتف النقال، أما أوریدو فھي تحتل المرتبة الثاني عش ى  0.75وب بمعن

 بالقطاع. استراتیجیة المتعامل مستقرة دائماأنھ أحیانا ما تكون 

  الفرع الثالث: اختبار فرضیات الدراسة

  أوال: معامل االرتباط

ى ف ة عل اب لإلجاب ة األلع رین نظری ین المتغی اط ب دار االرتب د مق ب تحدی ة یج یات الدراس رض
ة  وع العالق د ن ذلك تحدی ال، وك اتف النق ة الھ بأبعاده والسلوك االستراتیجي للمتعامل في قطاع خدم
ة  ا قیم ذ دوم اط یأخ ل االرتب ھ معام روف بأن ن المع یة، وم ة عكس ة أو عالق ي طردی ل ھ ا ھ بینمھ

) حیث ما قیل عن االرتباط الطردي ینطبق على االرتباط العكسي كما في 1-) و (1محصورة بین (
  الجدول التالي:

  ): قیاس اإلرتباط 37الجدول رقم ( 

  المعني  قیمة معامل االرتباط
  ارتباط طردي تام   1

  ارتباط طردي قوي   0.7 - 0.99
  ارتباط طردي متوسط  0.5 - 0.69
  ارتباط طردي ضعیف  0.01 - 0.49

  یوجد ارتباط  ال  0
www.ar.wikipedia.org/wiki/المصدر: معامل_سبیرمان_لالرتباط  

ى  وسنطرق لمعامل االرتباط لكل متعامل في قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر كل واحد عل
لوك  د الس ي تحدی ا ف ذا دورھ اع وك ي القط اب ف ة األلع ق نظری دى تطبی ة م ك لدراس دى وذل ح

  ذا معامل االرتباط للقطاع ككل حیث:االستراتیجي للمتعامل، وك

  



  :المتعامل موبیلیس )1

و  ا ھ لوك االستراتیجي كم اب والس ة األلع اد نظری ین أبع اط ب والي یوضح االرتب والجدول الم
  موضح:

للمتعامل  ): درجة االرتباط بین أبعاد نظریة األلعاب والسلوك االستراتیجي 38الجدول رقم (  
  موبیلیس

  السلوك االستراتیجي    
  

  الالعبون
  معامل االرتباط

Coefficient de corrélation  
0.149  

Sig. (bilatérale)  0.020  
N  21  

  
  القواعد

  معامل االرتباط
Coefficient de corrélation  

0.108 -  

Sig. (bilatérale)  0.042  
N  21  

  
  استراتیجیة المنافسین

  معامل االرتباط
Coefficient de corrélation  

0.277  

Sig. (bilatérale)  0.024  
N  21  

  معامل االرتباط  نظریة األلعاب
Coefficient de corrélation  

0.062  

Sig. (bilatérale)  0.038  
N  21  

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

أ ا ب ابق یتضح لن الل الجدول الس اب من خ ة األلع اد نظری ین أبع ا ب ردي م اط ط اك ارتب ن ھن
والسلوك االستراتیجي للمتعامل موبیلیس ما عدى بعد قواعد لعبة نظریة األلعاب جاء عكسي ولكن 

ي  - 0.108ارتباط عكسي ضعیف بـ (  ق ف اب ال تطب ة األلع ون قواعد نظری ة ك ) وھذا جاء نتیج
لوكاتھ بالقطاع أو  قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر وإن وجدة د س ي تحدی ل ف ا المتعام ال یتبعھ ف

جھلھ إیاھا، بینما نجدھا في بعد الالعبون في قطاع خدمة الھاتف النقال وكذا استراتیجیة المنافسین 
) أي ارتباط طردي ضعیف على التوالي ألبعاد نظریة األلعاب، وھذا إن  0.277) و(  0.149بـ ( 

الالعبون أو أطراف المباراة وكذا سلوكات االستراتیجیة للمنافسین دل على شيء فإنھ یدل على أنھ 
ون  وبیلیس ك ل م تراتیجي للمتعام لوك االس د الس ي تحدی دوم ف عیف أو مع م دور ض اع لھ ي القط ف
ى  ال وعل اتف النق تأثیرھم ضعیف بالقطاع المتالك الدولة الجزائریة وھیمنتھا على قطاع خدمة الھ

  .المتعامل موبیلیس بحد ذاتھ

ة،  د اللعب ون، وقواع اب ( الالعب ة األلع وبالتالي الفرضیات األربعة الفرعیة تلعب أبعاد نظری
واستراتیجیات المتنافسین )  دورا مھما في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل موبیلیس بقطاع 



 

 

ھ ال أي نقبل الفرضیات البدیلة، ب مرفوضة من وجھة نظر عینة الدراسة، خدمة الھاتف النقال، أن
ي  ا ف تلعب أبعاد نظریة األلعاب ( الالعبون، وقواعد اللعبة، واستراتیجیات المتنافس ) دورا مھم

  .تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل موبیلیس بقطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر

لوكا د الس ي تحدی ا ف ت أما فیما یخص الفرضة الرئیسیة األولى تلعب نظریة األلعاب دورا مھم
ا ھو  اط ھن ل االرتب ا نجد معام ر فإنن ي الجزائ ال ف اتف النق االستراتیجیة للمتعامل بقطاع خدمة الھ

)، أي ارتباط عكسي ضعیف وھو دال على أن مجتمع الدراسة یؤكدون على عدم وجود  - 0.272(
ة الدورا مھما لنظریة األلعاب في تحدید السلوكات االستراتیجیة  ل ، وھذا ناتج عن عدم درای متعام

  وھیمنة الدولة الجزائریة وامتالكھا للمتعامل موبیلیس. لقواعد ومبادئ نظریة األلعاب

الي  یةوبالت یة الرئیس إن الفرض لوك ف د الس ي تحدی ا ف اب دورا مھم ة األلع ب نظری  اتتلع
تراتیجی ال، ةاالس اتف النق ة الھ اع خدم وبیلیس بقط ل م ة  للمتعام ر عین ة نظ ن وجھ ة م مرفوض

لوك أي  الدراسة، د الس ي تحدی ا ف اب دورا مھم ة األلع نقبل الفرضیات البدیلة، بأنھ ال تلعب نظری
  .االستراتیجي للمتعامل موبیلیس بقطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر

 أوریدو:المتعامل  )2

م (  والي رق لوك  38في الجدول الم اب والس ة األلع اد نظری ین أبع اط ب ة االرتب ) یوضح درج
  امل أوریدو كما یلي:االستراتیجي للمتع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



للمتعامل  ): درجة االرتباط بین أبعاد نظریة األلعاب والسلوك االستراتیجي 39الجدول رقم (  
  أوریدو

  السلوك االستراتیجي    
  

  الالعبون
  معامل االرتباط

Coefficient de corrélation  
0.138  

Sig. (bilatérale)  0.030  
N  18  

  
  القواعد

  رتباطمعامل اال
Coefficient de corrélation  

0.340 -  

Sig. (bilatérale)  0.018  
N  18  

  
  استراتیجیة المنافسین

  معامل االرتباط
Coefficient de corrélation  

0.403  

Sig. (bilatérale)  0.047  
N  18  

  معامل االرتباط  نظریة األلعاب
Coefficient de corrélation  

0.155  

Sig. (bilatérale)  0.038  
N  18  

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( المصدر: 

اب  ة األلع اد نظری ین أبع ا ب ردي م اط ط اك ارتب أن ھن ا ب ابق یتضح لن الل الجدول الس من خ
اء اراة ج د المب د قواع دى بع ا ع دو م ل أوری تراتیجي للمتعام لوك االس اط والس ي أي ارتب ت عكس

) وھذا جاء نتیجة كون استراتیجیة المنافسین في قطاع خدمة الھاتف  - 0.340عكسي ضعیف بـ (  
ي القطاع،  دو ف ل أوری لوكات االستراتیجیة للمتعام د الس ي تحدی عیف ف النقال بالجزائر لھا دور ض

ات االستراتیجیة للمنافسین بینما نجدھا في بعد الالعبون في قطاع خدمة الھاتف النقال وكذا السلوك
دل  0.403) و ( 0.138بـ (  ھ ی يء فإن ى ش ذا إن دل عل ا، وھ عیف لكلیھم ردي ض ) أي ارتباط ط

لوك  د الس ي تحدی عیف ف م دور ض اع لھ ي القط ین ف لوكات المنافس ون أو س ھ الالعب ى أن عل
أثیر أثر ت ث عددھم ی عیف بالقطاع حی أثیرھم ض ون ت دو ك ا أي االستراتیجي للمتعامل أوری ا طردی

ي  تراتیجیة ف لوكاتھ االس زداد س الي ت ل وبالت تراتیجیة للمتعام ارات االس زداد الخی ددھم ت ادة ع بزی
  القطاع. 

د  أبعاد نظریة األلعاب أي أنالفرضیات األربعة الفرعیة نرفض وبالتالي  ون، وقواع ( الالعب
ل دورا مھما في تحدید ال ال تلعباللعبة، واستراتیجیات المتنافسین )  تراتیجي للمتعام لوك االس س

  في الجزائر. بقطاع خدمة الھاتف النقال أوریدو

لوكات  د الس ي تحدی ا ف أما فیما یخص الفرضة الرئیسیة األولى تلعب نظریة األلعاب دورا مھم
و  ا ھ اط ھن ل االرتب ا نجد معام ر فإنن ي الجزائ ال ف اتف النق االستراتیجیة للمتعامل بقطاع خدمة الھ

ارتباط طردي ضعیف وھو دال على أن مجتمع الدراسة یؤكدون على وجود دورا )، أي  0.155(



 

 

ي قطاع  دو ف ل أوری لوكات االستراتیجیة للمتعام د الس ي تحدی اب ف ة األلع ضعیفا أو معدوما لنظری
  خدمة الھاتف النقال.

الي  یةوبالت یة الرئیس إن الفرض لوك ف د الس ي تحدی ا ف اب دورا مھم ة األلع ب نظری  اتتلع
  یمكن رفضھا من وجھة نظر عینة الدراسة.للمتعامل بقطاع خدمة الھاتف النقال  ةاتیجیاالستر

  جازي:المتعامل  )3

للمتعامل  ): درجة االرتباط بین أبعاد نظریة األلعاب والسلوك االستراتیجي 40الجدول رقم (  
  جازي

  السلوك االستراتیجي    
  

  الالعبون
  معامل االرتباط

Coefficient de corrélation  
0.112  

Sig. (bilatérale)  0.039  
N  17  

  
  القواعد

  معامل االرتباط
Coefficient de corrélation  

- 0.031  

Sig. (bilatérale)  0.006  
N  17  

  
  استراتیجیة المنافسین

  معامل االرتباط
Coefficient de corrélation  

0.152  

Sig. (bilatérale)  0.001  
N  17  

  امل االرتباطمع  نظریة األلعاب
Coefficient de corrélation  

0.061  

Sig. (bilatérale)  0.000  
N  17  

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (  المصدر:

اب  ة األلع اد نظری ین أبع ا ب ردي م اط ط اك ارتب أن ھن ا ب ابق یتضح لن الل الجدول الس من خ
اتف والس ة الھ ي قطاع خدم لوك االستراتیجي للمتعامل جازي ما عدى بعد قواعد نظریة األلعاب ف

ـ (  عیف ب ي ض اط عكس ن بارتب ي ولك ون أو  - 0.031النقال جاء عكس ى أن الالعب دل عل ھ ی ) فإن
ون  ل جازي ك أطراف المباراة في القطاع لھم دور ضعیف في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعام

ون أو % 51عیف بالقطاع المتالك الدولة الجزائریة نسبة تأثیرھم ض د الالعب ، ، بینما نجدھا في بع
ـ (  ین ب تراتیجیة المنافس ذا اس ال وك اتف النق ة الھ اع خدم ي قط اراة ف راف المب ) و  0.112أط

) أي ارتباط طردي ضعیف لكلھما ألبعاد نظریة األلعاب، وھذا إن دل على شيء فإنھ یدل 0.152(
أطراف اللعبة في القطاع لھا دور ضعیف في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل جازي  على أنھ

ى  ل إل ل یمی إن المتعام اراة ف راف المب س أط أي عند تطبیق لھتھ القواعد بوجود أطراف جدد أو نف



و  ث وھ د الثال ي البع دھا ف ل نج اراة، وبالمث ھ للمب دم دخول لوكیة أو ع تراتیجیاتھ الس ي اس یص ف تقل
  راتیجیات المنافسین بارتباط طردي ضعیف.است

ة،  د اللعب ون، وقواع اب ( الالعب ة األلع وبالتالي الفرضیات األربعة الفرعیة تلعب أبعاد نظری
ل  تراتیجي للمتعام لوك االس ازيواستراتیجیات المتنافسین )  دورا مھما في تحدید الس اع  ج بقط

ھ ال  راسة،مرفوضة من وجھة نظر عینة الد خدمة الھاتف النقال، أي نقبل الفرضیات البدیلة، بأن
ي  ا ف تلعب أبعاد نظریة األلعاب ( الالعبون، وقواعد اللعبة، واستراتیجیات المتنافس ) دورا مھم

  .بقطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر جازيتحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل 

لوكات فیما یخص الفرضة الرئیسیة األولى تلعب نظریة األل أما د الس ي تحدی عاب دورا مھما ف
و  ا ھ اط ھن ل االرتب ا نجد معام ر فإنن ي الجزائ ال ف اتف النق االستراتیجیة للمتعامل بقطاع خدمة الھ

ى عدم وجود  0.061( )، أي ارتباط طردي ضعیف وھو دال على أن مجتمع الدراسة یؤكدون عل
لوكات ا د الس ي تحدی اب ف ة األلع ھ لنظری ا أو انعدام تراتیجیةدورا مھم ن الس اتج ع ذا ن ة ، وھ ھیمن

  .عدم درایة المتعامل لقواعد ومبادئ نظریة األلعابالدولة الجزائریة وامتالكھا للمتعامل جازي، أو 

الي  یةوبالت یة الرئیس إن الفرض لوك ف د الس ي تحدی ا ف اب دورا مھم ة األلع ب نظری  اتتلع
ة الدراسة، مرفوضة للمتعامل بقطاع خدمة الھاتف النقال، ةاالستراتیجی ة نظر عین أي  من وجھ

تراتیجي  لوك االس د الس ي تحدی ا ف اب دورا مھم نقبل الفرضیات البدیلة، بأنھ ال تلعب نظریة األلع
  .للمتعامل موبیلیس بقطاع خدمة الھاتف النقال في الجزائر

  ) One-Way ANOVA: تحلیل التباین (ثانیا

  :المتعامل موبیلیس )1

ة  یات الدراس ى فرض ة عل ي ولإلجاب ا ف اب بأبعادھ ة األلع ة دور نظری این لدراس تعمل التب نس
و  ا ھ الجزائر كم ال ب اتف النق ة الھ اع خدم ي قط وبیلیس ف ل م تراتیجي للمتعام لوك االس د الس تحدی

  موضح في الجدول الموالي:

  

  

  

  

 

 

  



 

 

 ) One-Way ANOVA( للمتعامل موبیلیس تحلیل التباین ): 41رقم (  الجدول 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 5.200 14 .371 7.429 .007 المباراة العبي عدد :األول البعد

Within Groups .300 6 .050   
Total 5.500 20    

 Between Groups 2.292 14 .164 1.495E31 .000 المباراة قواعد :الثاني البعد
Within Groups .000 6 .000   

Total 2.292 20    
 Between Groups 1.983 14 .142 .822 .008 المنافسین استراتیجیة :الثالث البعد

Within Groups 1.033 6 .172   
Total 3.016 20    

 Between Groups 2.723 14 .194 4.364 .000 المباراة نظریة :المستقل المتغیر
Within Groups .267 6 .045   

Total 2.990 20    

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (  المصدر:
  األولى:الفرعیة الفرضیة 

– H0 .الفرضیة الصفریة: عدد العبي المباراة لھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA ھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل.الفرضیة البدیلة: عدد العبي المباراة لیس ل  

ة )  sigنالحظ بأن قیمة االحتمال (  ي  % 5أقل من القیمة االحتمالی إذا  % 0.7أي  0.007وھ
لوك االستراتیجي  د الس ي تحدی نرفض الفرضیة الصفریة القائلة بأن عدد العبي المباراة لھم دور ف

لوك  للمتعامل ونقبل الفرضیة البدیلة والقائلة د الس ي تحدی م دور ف یس لھ اراة ل ي المب بأن عدد العب
  االستراتیجي للمتعامل.

اتف  ة الھ اع خدم اراة بقط ي المب ین ف دد الالعب ى " ع ة األول یة الفرعی إن الفرض وبالتالي ف
دد  تراتیجي للمتعامل " مرفوضة. أي أن ع لوك االس النقال في الجزائر لدیھم دور في تحدید الس

اع خدمة الھاتف النقال بالجزائر لیس لھم دور في تحدید استراتیجیات المتعامل المتعاملین في قط
  موبیلیس عند انتھاج أي سلوك استراتیجي یود أن یتبعھ في القطاع.

 :الفرضیة الفرعیة الثانیة  

– H0 .الفرضیة الصفریة: قواعد المباراة لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA لة: قواعد المباراة لیس لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل.الفرضیة البدی  

ال (  ة االحتم أن قیم ة )  sigنالحظ ب ة االحتمالی ن القیم ل م ي  % 5أق إذا  % 0أي  0.000وھ
تراتیجي  لوك االس د الس ي تحدی ا دور ف اراة لھ د المب أن قواع ة ب فریة القائل یة الص رفض الفرض ن



ل الفرض ل، ونقب لوك للمتعام د الس ي تحدی ا دور ف یس لھ اراة ل د المب أن قواع ة ب ة والقائل یة البدیل
  االستراتیجي للمتعامل.

ةوبالتالي فإن الفرضیة الفرعیة  ا"  الثانی اب لھ ة األلع د نظری لوك  قواع د الس ي تحدی دور ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د" مرفوضة. أي أن في قطاع خدمة الھ  المتعامل عن

  اختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یرجع لقواعد نظریة األلعاب.

 :الفرضیة الفرعیة الثالثة  

– H0 .الفرضیة الصفریة: استراتیجیة المنافسین لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA  تراتیجي لوك االس د الس ي تحدی ا دور ف یس لھ ین ل تراتیجیة المنافس ة: اس یة البدیل الفرض
 تعامل.للم

ة  ) sigنالحظ بأن قیمة االحتمال (  – ة االحتمالی ن القیم ل م ي  % 5أق إذا  % 0.8أي  0.008وھ
نرفض الفرضیة الصفریة القائلة بأن استراتیجیة المنافسین لھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي 

ي ت ا دور ف یس لھ ین ل تراتیجیة المنافس ھ اس ة بأن ة والقائل ل البدیل ل، ونقب لوك للمتعام د الس حدی
  االستراتیجي للمتعامل.

ا"  الثالثةوبالتالي فإن الفرضیة الفرعیة  ین لھ تراتیجیة المنافس لوك  اس د الس ي تحدی دور ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د . أي أن مرفوضة" في قطاع خدمة الھ ل عن المتعام

الع عل ھ االط ین علی ا اختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یتع یس لھ یھ ول تراتیجیات منافس ى اس
  دخل في تحدید سلوكھ االستراتیجي داخل القطاع.

 :الفرضیة الرئیسیة  

– H0 .الفرضیة الصفریة: نظریة األلعاب لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA .الفرضیة البدیلة: نظریة األلعاب لیس لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

ال (  – ة االحتم أن قیم ظ ب ة )  sigنالح ة االحتمالی ن القیم ل م ي  % 5أق إذا  % 0أي  0.000وھ
تراتیجي  لوك االس د الس ي تحدی ا دور ف اب لھ ة األلع أن نظری ة ب فریة القائل یة الص رفض الفرض ن

ل. أن  للمتعام ة ب ة والقائل یة البدیل ل الفرض لوك ونقب د الس ي تحدی ا دور ف یس لھ اب ل ة األلع نظری
  .ستراتیجي للمتعاملاال

یة  إن الفرض الي ف يوبالت اب " الرئیس ة األلع ب نظری ادور تلع لوك  ا مھم د الس ي تحدی ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د " مرفوضة. أي أن في قطاع خدمة الھ المتعامل عن

  اختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یرجع نظریة األلعاب.

  أوریدو:المتعامل  )2



 

 

ي ولإلجاب ا ف اب بأبعادھ ة األلع ة دور نظری این لدراس تعمل التب ة نس یات الدراس ى فرض ة عل
و  ا ھ الجزائر كم ال ب اتف النق ة الھ اع خدم ي قط دو ف ل أوری تراتیجي للمتعام لوك االس د الس تحدی

  موضح في الجدول الموالي:

 ) One-Way ANOVA( للمتعامل أوریدو تحلیل التباین ): 42رقم (  الجدول 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 4.257 13 .327 6.986 .037 المباراة العبي عدد :األول البعد

Within Groups .188 4 .047   

Total 4.444 17    

 Between Groups 1.431 13 .110 19.176 .006 المباراة قواعد :الثاني البعد

Within Groups .023 4 .006   

Total 1.454 17    

 Between Groups 3.392 13 .261 7.515 .033 المنافسین استراتیجیة :الثالث لبعدا

Within Groups .139 4 .035   

Total 3.531 17    

 Between Groups 1.501 13 .115 19.004 .006 المباراة نظریة :المستقل المتغیر

Within Groups .024 4 .006   

Total 1.525 17    

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (   المصدر:

  
  األولى:الفرعیة الفرضیة 

– H0 .الفرضیة الصفریة: عدد العبي المباراة لھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA لمباراة لیس لھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل.الفرضیة البدیلة: عدد العبي ا  

ة )  sigنالحظ بأن قیمة االحتمال (  ي  % 5أقل من القیمة االحتمالی إذا  % 3.7أي  0.037وھ
لوك االستراتیجي  د الس ي تحدی نرفض الفرضیة الصفریة القائلة بأن عدد العبي المباراة لھم دور ف

لوك للمتعامل ونقبل الفرضیة الب د الس ي تحدی م دور ف یس لھ اراة ل ي المب دیلة والقائلة بأن عدد العب
  االستراتیجي للمتعامل.

اتف  ة الھ اع خدم اراة بقط ي المب ین ف دد الالعب ى " ع ة األول یة الفرعی إن الفرض وبالتالي ف
دد  تراتیجي للمتعامل " مرفوضة. أي أن ع لوك االس النقال في الجزائر لدیھم دور في تحدید الس

تعاملین في قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر لیس لھم دور في تحدید استراتیجیات المتعامل الم
  عند انتھاج أي سلوك استراتیجي یود أن یتبعھ في القطاع. أوریدو



 :الفرضیة الفرعیة الثانیة  

– H0 .الفرضیة الصفریة: قواعد المباراة لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA لفرضیة البدیلة: قواعد المباراة لیس لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل.ا  

ة )  sigنالحظ بأن قیمة االحتمال (  ي  % 5أقل من القیمة االحتمالی إذا  % 0.6أي  0.006وھ
تراتیجي  لوك االس د الس ي تحدی ا دور ف اراة لھ د المب أن قواع ة ب فریة القائل یة الص رفض الفرض ن

لوك للمتعام د الس ي تحدی ا دور ف یس لھ اراة ل د المب أن قواع ة ب ة والقائل یة البدیل ل الفرض ل، ونقب
  االستراتیجي للمتعامل.

ةوبالتالي فإن الفرضیة الفرعیة  ا"  الثانی اب لھ ة األلع د نظری لوك  قواع د الس ي تحدی دور ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د ن " مرفوضة. أي أفي قطاع خدمة الھ المتعامل عن

  اختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یرجع لقواعد نظریة األلعاب.

 :الفرضیة الفرعیة الثالثة  

– H0 .الفرضیة الصفریة: استراتیجیة المنافسین لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA لوك ا د الس ي تحدی ا دور ف یس لھ ین ل تراتیجیة المنافس ة: اس یة البدیل تراتیجي الفرض الس
 للمتعامل.

ة  ) sigنالحظ بأن قیمة االحتمال (  – ة االحتمالی ن القیم ل م ي  % 5أق إذا  % 3.5أي  0.033وھ
نرفض الفرضیة الصفریة القائلة بأن استراتیجیة المنافسین لھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي 

ی ین ل تراتیجیة المنافس ھ اس ة بأن ة والقائل ل البدیل ل، ونقب لوك للمتعام د الس ي تحدی ا دور ف س لھ
  االستراتیجي للمتعامل.

ا"  الثالثةوبالتالي فإن الفرضیة الفرعیة  ین لھ تراتیجیة المنافس لوك  اس د الس ي تحدی دور ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د . أي أن مرفوضة" في قطاع خدمة الھ ل عن المتعام

ین ع ا اختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یتع یس لھ یھ ول تراتیجیات منافس ى اس الع عل ھ االط لی
  دخل في تحدید سلوكھ االستراتیجي داخل القطاع.

 :الفرضیة الرئیسیة  

– H0 .الفرضیة الصفریة: نظریة األلعاب لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA تیجي للمتعامل.الفرضیة البدیلة: نظریة األلعاب لیس لھا دور في تحدید السلوك االسترا  

ة )  sigنالحظ بأن قیمة االحتمال (  – ة االحتمالی ن القیم ل م ي  % 5أق إذا  % 0.6أي  0.006وھ
تراتیجي  لوك االس د الس ي تحدی ا دور ف اب لھ ة األلع أن نظری ة ب فریة القائل یة الص رفض الفرض ن



 

 

ل. أن  للمتعام ة ب ة والقائل یة البدیل ل الفرض ي ونقب ا دور ف یس لھ اب ل ة األلع لوك نظری د الس تحدی
  .االستراتیجي للمتعامل

یة  إن الفرض الي ف يوبالت اب " الرئیس ة األلع ب نظری ادور تلع لوك  ا مھم د الس ي تحدی ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د " مرفوضة. أي أن في قطاع خدمة الھ المتعامل عن

 اختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یرجع نظریة األلعاب.

  جازي: المتعامل )3

تراتیجي  لوك االس د الس ي تحدی ا ف اب بأبعادھ ة األلع ة دور نظری ذلك لدراس این ك نستعمل التب
  للمتعامل موبیلیس في قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر كما ھو موضح في الجدول الموالي:

 ) One-Way ANOVA( للمتعامل جازي تحلیل التباین ): 43رقم (  الجدول 

ANOVA  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 2.935 10 .294 5.871 .021 المباراة العبي عدد :األول البعد

Within Groups .300 6 .050   

Total 3.235 16    

 Between Groups .480 10 .048 4.385E30 .000 المباراة قواعد :الثاني البعد

Within Groups .000 6 .000   

Total .480 16    

 استراتیجیة :الثالث البعد

 المنافسین

Between Groups 3.189 10 .319 5.218 .028 

Within Groups .367 6 .061   

Total 3.556 16    

 Between Groups 1.309 10 .131 10.775 .004 المباراة نظریة :المستقل المتغیر

Within Groups .073 6 .012   

Total 1.382 16    

  ) Spssمن إعداد الطالب اعتمادا على نتائج برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (  المصدر:
  األولى:الفرعیة الفرضیة 

– H0 .الفرضیة الصفریة: عدد العبي المباراة لھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA  لھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل.الفرضیة البدیلة: عدد العبي المباراة لیس  

ة )  sigنالحظ بأن قیمة االحتمال (  ي  % 5أقل من القیمة االحتمالی إذا  % 2.1أي  0.021وھ
لوك االستراتیجي  د الس ي تحدی نرفض الفرضیة الصفریة القائلة بأن عدد العبي المباراة لھم دور ف



لوك للمتعامل ونقبل الفرضیة البدیلة والقائل د الس ي تحدی م دور ف یس لھ اراة ل ي المب ة بأن عدد العب
  االستراتیجي للمتعامل.

اتف  ة الھ اع خدم اراة بقط ي المب ین ف دد الالعب ى " ع ة األول یة الفرعی إن الفرض وبالتالي ف
دد  تراتیجي للمتعامل " مرفوضة. أي أن ع لوك االس النقال في الجزائر لدیھم دور في تحدید الس

طاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر لیس لھم دور في تحدید استراتیجیات المتعامل المتعاملین في ق
  عند انتھاج أي سلوك استراتیجي یود أن یتبعھ في القطاع. جازي

 :الفرضیة الفرعیة الثانیة  

– H0 .الفرضیة الصفریة: قواعد المباراة لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA قواعد المباراة لیس لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل.الفرضیة البدیلة :  

ال (  ة االحتم أن قیم ة )  sigنالحظ ب ة االحتمالی ن القیم ل م ي  % 5أق إذا  % 0أي  0.000وھ
تراتیجي  لوك االس د الس ي تحدی ا دور ف اراة لھ د المب أن قواع ة ب فریة القائل یة الص رفض الفرض ن

یة ل الفرض ل، ونقب لوك  للمتعام د الس ي تحدی ا دور ف یس لھ اراة ل د المب أن قواع ة ب ة والقائل البدیل
  االستراتیجي للمتعامل.

ةوبالتالي فإن الفرضیة الفرعیة  ا"  الثانی اب لھ ة األلع د نظری لوك  قواع د الس ي تحدی دور ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د " مرفوضة. أي أن في قطاع خدمة الھ المتعامل عن

  ختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یرجع لقواعد نظریة األلعاب.ا

 :الفرضیة الفرعیة الثالثة  

– H0 .الفرضیة الصفریة: استراتیجیة المنافسین لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA  تراتیجي لوك االس د الس ي تحدی ا دور ف یس لھ ین ل تراتیجیة المنافس ة: اس یة البدیل الفرض
 امل.للمتع

ة  ) sigنالحظ بأن قیمة االحتمال (  – ة االحتمالی ن القیم ل م ي  % 5أق إذا  % 2.8أي  0.028وھ
نرفض الفرضیة الصفریة القائلة بأن استراتیجیة المنافسین لھم دور في تحدید السلوك االستراتیجي 

ي تحد ا دور ف یس لھ ین ل تراتیجیة المنافس ھ اس ة بأن ة والقائل ل البدیل ل، ونقب لوك للمتعام د الس ی
  االستراتیجي للمتعامل.

ا"  الثالثةوبالتالي فإن الفرضیة الفرعیة  ین لھ تراتیجیة المنافس لوك  اس د الس ي تحدی دور ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د . أي أن مرفوضة" في قطاع خدمة الھ ل عن المتعام

ى  الع عل ھ االط ین علی ا اختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یتع یس لھ یھ ول تراتیجیات منافس اس
  دخل في تحدید سلوكھ االستراتیجي داخل القطاع.

 :الفرضیة الرئیسیة  



 

 

– H0 .الفرضیة الصفریة: نظریة األلعاب لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

– HA .الفرضیة البدیلة: نظریة األلعاب لیس لھا دور في تحدید السلوك االستراتیجي للمتعامل  

ة )  sigالحظ بأن قیمة االحتمال ( ن – ة االحتمالی ن القیم ل م ي  % 5أق إذا  % 0.4أي  0.004وھ
تراتیجي  لوك االس د الس ي تحدی ا دور ف اب لھ ة األلع أن نظری ة ب فریة القائل یة الص رفض الفرض ن

ل. أن  للمتعام ة ب ة والقائل یة البدیل ل الفرض لوك ونقب د الس ي تحدی ا دور ف یس لھ اب ل ة األلع نظری
  .ستراتیجي للمتعاملاال

یة  إن الفرض الي ف يوبالت اب " الرئیس ة األلع ب نظری ادور تلع لوك  ا مھم د الس ي تحدی ف
الجزائراالستراتیجي للمتعامل  ال ب اتف النق د " مرفوضة. أي أن في قطاع خدمة الھ المتعامل عن

  اختیاره لسلوك استراتیجي معین ال یرجع نظریة األلعاب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ة:ــــخالص

  

ة  إنھ من الضروري مراعات القواعد التي من شئنھا تتم من خاللھا نتائج نظریة األلعاب نظری
أ  ي تلج اح والت ن األرب د م األلعاب إلتباع أفضل نتیجة أو أفضل إستراتیجیة التي تعطیھا أفضل عائ

افسة الفعالة إلیھا المتعاملین في مختلف جوانب قطاع خدمة الھاتف النقال، من أجل الحفاظ على المن
ض  ة بع لوكات االحتكاری ى الس ذا القظاء عل ا وك دة لھ ل الممارسات المقی ادي ك دھا وتف وعدم تقیی
ھ المؤسسات  ة ھت المؤسسات القائمة في ذلك القطاع والتي تحول دون رفاه المجتمع ونموه، ومراقب

  عن قرب وذلك قصد زیادة فعالیتھا االقتصادیة.

ات العامل ى المؤسس الي عل ازي وبالت املین ( ج ن المتع اع م ذا القط ي ھ وبیلیس  -ة ف  -وم
اراة  وأوریدو) صیاغة استراتیجیات معینة وإتباع سلوكات استراتیجیة على أساس نتائج نظریة المب
ھ  في ھذا القطاع وكذا كل خیاراتھا فیھ، وتعمل من خاللھا لنجاح السوق خدمة الھاتف النقال وتجعل

  اح من وراء ذلك.ینمو بما یسمح لھا اكتساب أرب

لوكات  ن س راءات م وكذا على المتعاملین في قطاع خدمة الھاتف النقال أن یتبعوا مختلف اإلج
االستراتیجیة تسمح لھا القضاء على مختلف العوامل المؤثرة فیھا، سواء بمفردھا أو بإتباع تحالفات 

منافسین جدد إلى القطاع،  استراتیجیة مع مختلف المنافسین لمجابھة ھتھ العوامل المؤثرة من دخول
  وھذا من أجل إعطاء نتیجة من المباراة ترضي جمیع أطراف اللعبة.

  

 

  

 

  

 

 

  

  

  



 

 

  









 















  أوال: الخالصة 

نتیجة لكبر حجم المؤسسات وكذا تزاید شدة المنافسة ظھرت الحاجة الملحة لالستخدام أسالیب 
اب، حیث أصبحت المشكالت التي تمر بھا المؤسسة في التحلیل الكمي من بینھا نظریة األلع

محیطھا على درجة عالیة من التعقید، وصارت األسالیب التقلیدیة التي تعتمد على الخبرة الذاتیة 
للمؤسسة، وكذا التجربة والخطأ غیر فعالة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن نتائج السلوك 

عة إن لم یكن محسوم ومقدر تقدیر صحیح قد یترتب االستراتیجي الذي تتخذه المؤسسة ف الصنا
  علیھ أضرار وخسائر ال یمكن تعویضھا.

ومن الخصائص الممیزة لنظریة األلعاب أنھا تعتمد على منھج متكامل لتحلیل استراتیجیات 
المنافسین وسلوكاتھم في الصناعة ودراستھا، وذلك بالتعرف على الجوانب المختلفة والمسبقة لھم، 

ألھداف المراد تحقیقھا والبدائل التي تؤدي إلى الوصول لھذه األھداف وتحقیق أفضل عائد وكذا ا
لھا ...إلخ، وعلیھ یتم اتخاذ السلوك االستراتیجي المناسب في ضوء نتائج التحلیل الكمي لنظریة 
األلعاب ودراسة المواقف التنافسیة بینما یكون بالصناعة أكثر من طرف حیث ترتبط أو تتعارض 

  مصالحھم فیھا.

حیث أن دراسة السلوكات االستراتیجیة التي یتبناھا األطراف في مواقف الصراع بالصناعة 
یعني ببساطة ھو أسلوب نظریة األلعاب بقواعدھا، ومفھوم ھذا الصراع أن الطرفین أو أكثر لدیھم 

المباراة أو فرص الختیار ما بین البدائل الموضوعة مسبقا، وكل بدیل لدیھ تأثیر على نتیجة 
الصراع وبالتالي على قیمة ما یحققھ الالعب اآلخر في المباراة من عائد أو خسارة في صناعة 

  تتعارض وتتضارب فیھا المصالح.

ویمكن اعتبار بأن الھدف من نظریة األلعاب ھو وصف وتحلیل السلوك االستراتیجي  
لمباراة، وبالطبع فإن استخدامنا المناسب ألوضاع الصراع التي یمكن وضعھا وتحلیلھا على ھذه ا

لھذا األسلوب في تحلیل الصراع لتحدید السلوك االستراتیجي المناسب یعود إلى أن ھذا الصراع 
یمكن تحلیلھ باستخدام ھذه النظریة، بحیث تكون السیاسات االستراتیجیة الموضوعة منطقیة وتتسم 

  بالرشاد والعقالنیة. 

  عرض نتائج البحث ثانیا:

ذه الدراسة أھم الجوانب لدور نظریة اللعاب في تحدید السلوك االستراتیجي ناقشت ھ
 للمؤسسة، ویمكن أن نلخص مما سبق إلى النتائج النظریة والمیدانیة التالیة:

أبرزت الدراسة النظریة إلى أن استخدام نظریة األلعاب لھا آثار إیجابیة على المؤسسة في إدارة  -1
 نتھاج سلوك استراتیجي مناسب في الوقت المناسب.البدائل الموضوعة وبالتالي ا

 أثبتت نظریة األلعاب بأن التعاون االستراتیجي ألطراف المباراة شيء ال یمكن الھروب منھ. -2

كما أوضحت الدراسة إلى أن المعلومات تلعب دورا مھما وحیویا بالصناعة، وضرورة  -3
 تحصیلھا ألطراف التنافس داخل الصناعة.



 

 

د السلوك االستراتیجي المناسب موضع تنفیذ عملیة صعبة لتعدد الخیارات تعتبر عملیة تحدی -4
وكثرتھا واشتراطھا توفر المعلومات وھذا ما قد یصعب جمعھا في الوقت المناسب وبالشكل 

 المناسب.

نظریة األلعاب كغیرھا من األسالیب الكمیة تعتمد على تبسیط وتجرید الواقع، لكن في الواقع  -5
 یر من العوامل المؤثرة والتي قد یصعب حصر جمیعھا في نموذج واحد.العملي یوجد الكث

اعتمدت نظریة األلعاب في كثیر من جوانبھا إن لم نقل بكاملھا على فرضیة المعلومات الكاملة،  -6
أو العلم التام، وھذا تجرید عن الواقع یخدم أغراضا تحلیلیة نظریة مقیدة، إال أن ھذه الفرضیة 

ال تتوفر للمؤسسات العلم بكل المعلومات ذات صلة بأھدافھا، ومن ثم یؤدي إلى مخالفة للواقع إذا 
 اإلخالل بالفرضیة األساسیة التي قامت علیھا النظریة.

نظریة األلعاب تعتبر أداة فعالة ف تفسیر المواقف التي تتسم بالمنافسة أو الصراع فھي تفسر  -7
 طراف.ھذا النوع من الظواھر وتقدم حلول ناجعة لجمیع األ

إن سوق خدمة الھاتف النقال بالجزائر لیست مستقلة بحد ذاتھا فھي محددة المعالم من طرف  -8
الدولة الجزائریة من خالل سیاساتھا كتحدید األسعار وكذا نوع الخدمة المقدمة للزبائن ... وما إلى 

تحلیل وتفسیر ذلك، وبالتالي عدم وجود منافسة بمعناھا والتي یصعب فیھا تطبیق نظریة األلعاب ل
 الصراع ما بین المتعاملین.

إن تحالف المتعاملین الثالث لخدمة الھاتف النقال بالجزائر موبیلیس وجازي كونھما تابعین  -9
للدولة الجزائریة مع مؤسسة أوریدو كشركة تابعة یجعل القطاع تحت االحتكار التام، وبالتالي عدم 

لقطاع منعدمة ینجر عنھا انعدام فرضیة المعلومات اتسامھم بالعقالنیة، وھذا ما جعل المعلومة با
 الكاملة.

یمتاز قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر باالستقرار وھذا ناتج عن تقاسم الحصة السوقیة  - 10
 للمؤسسات العاملة بھا.

غیاب بقطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر بما یسمى " قلب المباراة " وھذا ما یجعل نظریة  - 11
 ة على تحلیل وتفسیر الظواھر بالقطاع.األلعاب عاجز

  رابعا: التوصیات المقترحة

  :التوصیاتمن  البعضمن خالل ھذه الدراسة التي تمت، تم وضع   

على الدولة الجزائریة تحریر قطاع خدمة الھاتف النقال، وفتحھ لبعث روح المنافسة بھ  -1
 وحمایة المستھلك.

یة بقطاع خدمة الھاتف النقال ( موبیلیس خوصصة المؤسسات التي تملكھا الدولة الجزائر -2
 وجازي ).



القضاء على تقسیم سوق خدمة الھاتف النقال بالجزائر وبالتالي القضاء آلیا على االستقرار  -3
 واالحتكار التام الذي یمتاز بھ.

 ضرورة توفیر المعلومات للمؤسسات أو للزبائن حتى یتخذوا مواقفھم بعقالنیة وحریة. -4

ألسالیب الكمیة عامة وبنظریة األلعاب خاصة في تحلیل الصراعات ضرورة االھتمام با -5
  داخل قطاع خدمة الھاتف النقال بالجزائر.

  خامسا: أفاق البحث

إن موضوع نظریة األلعاب ودورھا في تحدید السلوك االستراتیجي للمؤسسة االقتصادیة 
اسة مختلف الصناعات یعتبر موضوع على درجة كبیرة من األھمیة في الوقت الراھن، وھذا لدر

والقطاعات بالدولة الجزائریة نتیجة لتطور االقتصاد العالمي، وبالتالي یحتاج الموضوع إلى تعمق 
، مع ذلك نتمنى وجود بحوث أكبر والتطرق لمختلف جوانبھ وتقییم نتائجھ بصورة موضوعیة

  أخرى تكمل تفصیال جوانب من ھذا البحث لھذا تم اقتراح المواضیع التالیة:

 تنافسیة المؤسسة االقتصادیة ما بین البدائل االستراتیجیة وقواعد نظریة األلعاب. - 

 نظریة األلعاب ودورھا في تحدید معالم ھیكل الصناعة. - 

 نظریة األلعاب في االقتصاد الصناعي الحدیث. - 

 أداء الصناعة وقواعد نظریة األلعاب. - 
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 المحور الثاني: نظریة األلعاب وإستراتجیات المتعامل

 من النادر جدا من النادر أحیانا غالبا دائما العبارة

یعتمد المتعامل على وسائل ونظریات في تحدید سلوكاتھ  .1
  اإلستراتیجیة

     

إلختیار اإلستراتیجیة المثلى یعتمد المتعامل على نظریة  .2
  لعاب في تحقیق أقصى معدالت لألرباح.األ

     

یمیل المتعامل إلى ترجمة إستراتیجیة منافسیھ في شكل صیغ  .3
  ریاضیة ونظریة قبل اعتماد أي خدمة لھ.

     

نظریة األلعاب في وضع استراتیجیات للفوز  یستخدم المتعامل .4
  .بالتالي الحصة السوقیة والضفر بالصراع القائم في الصناعة

     

، قد علیھ ي الكثیر من األحیان فإن المتعامل على ما ھوف .5
، وبالتالي یمكن للعبة تغییر والصناعة ستجیب لقواعد اللعبةی

  سلوكاتھم اإلستراتیجیة.

     

عدد الالعبین في قطاع خدمة الھاتف النقال محدود ومعلوم  .6
  العدد.

     

        جمیع خیارات المنافسین في القطاع معلومة لدى المتعامل. .7

المتعامل یستخدم العملیات الذھنیة لحساب السلوك اإلستراتیجي  .8
  األفضل لھ بناءا على سلوك الطرف المقابل وكیفیة التغلب علیھ.

     

معلومات المنافسین في القطاع دائما متوفرة في الصناعة أو  .9
  لدى الھیئة المخولة بذلك بالنسبة للمتعامل.

     

رك أوال وذلك إلكتسابھ میزة اختیار یمیل المتعامل إلى التح .10
  اإلستراتیجیة والتي سوف یضطر المنافسون اإللتزام بھا.

     

       .المتعامل لدى المعالم واضحة القطاع في المنافسة قواعد .11

       القطاع في المنافسین عدد على مبنیة المتعامل إستراتیجیة .12

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المحور الثالث: السلوكات اإلستراتیجیة للمتعامل

 من النادر جدا من النادر أحیانا غالبا دائما العبارة

       یمكن التعامل مع إستراتیجیات المنافس بحذر .1

       إستراتیجیة المتعامل مستقرة دائما .2

       منافسیھالمتعامل متحالف دائما مع  .3

       استراتیجیة المتعامل تمیل إلى اإلنكماش .4

       ي إستراتجیاتھ التنافسیةیمیل المتعامل إلى التنویع ف .5

یقوم المتعامل باستغالل نقاط قوتھ األمر الذي یكسبھ سلوك  .6
  إستراتیجي تنافسي

     

یحرص المتعامل على التفوق على منافسیھ بالقطاع من خالل  .7
  جودة خدماتھ

     

       یمیل المتعامل إلى اختیار مجال التنافس والتركیز علیھ .8

یجاد بعض األشیاء أو الخدمات التي تبدو یھدف المتعامل إلى إ .9
  وحیدة على مستوى القطاع

     

یولي المتعامل أسعار خدماتھ أولویة كبیرة من خالل خفض  .10
  تكالیفھ واكتسابھ إلستراتیجیة قیادة التكلفة

     

یلجأ المتعامل إلى استغالل وضعھ اإلحتكاري من خالل  .11
  ماتھاتباعھ استراتیجیة التسعیر وخفض أسعار خد

     

یحاول موظفو المتعامل في معرفة احتیاجات الزبون  .12
  ویسعون لتحقیقھا

     

       السیاسات الحكومیة تأثر في سلوك المتعامل داخل القطاع  .13

       العوامل الدیمغرافیة تكبح من خدمات المتعامل بشكل ملفت .14

المتعامل یولي اھتماما كبیرا لسلوكاتھ اإلستراتیجیة في إطار  .15
  لة المنافسین ومحدودیتھمق

     

       یتمتع المتعامل باستقاللیة تامة في تحدید كامل أسعار خدمتھ .16

 

 

 

  



 

موبیلیس كارتعرض  :) 04الملحق رقم (   

 

 مدة صالحیة الرصید الرصید األولي  سعر التشغیل 
دج  500 دج  400   غیر محدودة  

 12:00سا إلى  00:00من  المكالمات المجانیة 
 سا 

 00:00سا إلى  22:00من 
 سا 

دقائق  3 نحو موبیلیس  دقائق  3   
ثانیة 30 الرصید   الدقیقة  

دج  5دج  499دج إلى  0من  دج  10   
 999دج إلى  500من 
دج  4,5دج دج  9   

دج  4دج 1000أكثر من  دج  8   

سعر الرسائل القصیرة 
دج 5نحو الشبكات الوطنیة  
دج 15نحو الشبكات الدولیة   

 GPRSالرسائل المصورة و الصوتیة و خدمة 
 مجانيسعر التشغیل 

دج 0,20سعر الكیلو أوكتي   
دج 10سعر الرسائل المصورة و الصوتیة  

أرقام موبیلیس
 مجاني) 123البرید الصوتي (
دج/ المكالمة 4)888خدمة الزبائن (  

Source: Mobilis, Mobilis Carte, http://www.mobilis.dz/ar/MobilisCarte.php, (12-10-
2016). 

 

 

 

 

 

 

 


